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 العربية والمعاصرة

 د. علي دياب

 
 
 

نسمم يف ه هممألاي  أصو اتًممث ة، تتممول  للغممالع  ية ممص  يا عنممص لعاممث ها  مم    مملناا  
 يلطممممث   ياة ممممب  لصث تلممممص  امممم   يلاانممممص  ل فاممممطة،ا      مممم ل ه  لةمممم   ياةممممثو  
لال ممممن ا  يلطلنانممممص صغمممممال ل لم ث مممما  يثممممنمتثلص  لأ مممملا  تتممممول ال  لةمممم   يامممم  ل  

ل   مول  صم  عغمال  يااصمل   فألهل ه جمماع  ياةمثوت وها ص   ية ا   ةى جما  ل  يلطث  
 ي  ين  لات   يام ن   يرم     فغموع  يا عنمص همث  يمألد نمثع يل  صما  غل مب  مألاي  ية مص ات  

 يمممم  ين  ممممأل   لسممممو منممممري صمممم  ل نممممو لللمممم  ل لاممممواي  يسمممم       امممم   لغممممالع   انمممم 
لاري ه  يلغلممو ل ر مم    صمم   ياة ممال قممثع عمم  ل ي ممص  يامم ن  ل مم تتممور  يثمم،   لصمما  اثيممري  

 ممم  تتمممو صممم    ممماال    يممم  اتتممم ها  ياةممما ه  اممم ين   ممما  ل امممث   ممماعاص  ليرغمممين 
ات ممثي أعممثع لعرممل عسممااص  مموالل  فلاممث ين   مم  مننل ثنممري  اممث ها  يرتممو  مما  غل ممب ات  

يل    ا مثاي  ل طةاث   ةنري     ية ص  يا عنص  ل نوها    ي ما   ياماق عاالمص  لصما همب  أ
 ي  اتيهتا هألاي  ية ص   نص  ةمى صم     ياامث   للاًمص عم ل ، صم   ياام   أصمثد  غم صا 
اتصممم   لممم   فةممم  عممم  صممم ل   علا  ممم   يممم ل ل   ل ري  ل  يااصمممص ه  ي ليمممص  يا عنمممص  لاتي مممى 

لاما   يا عنمص  ثك تانم  ط يةا ل ه همألاي  يم ل ل    وم ل ل ث ال يل ج  ية ثد  ت ا  شت 
 ثصممممممما  يمممممم ل ل   لمممممم ل  ه  يامممممم  ة  ي ا  ممممممنص له صامممممم   يالطنممممممص له عمممممم ي  يثمممممماو 
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 يلنونطنممص  لهممأل  صمما قاممل  ال مملا ع  ري  د  ممألاي  ي ليممص لال ممن ا اتنممري  مم لل   صغممما 
ل ممنايهتا  ل مما  تلمم   ةنغمما كتمم اي ه هممأل   يسممناة يةمتةن ممص  لمم   فةمم  عمم  صمم ل   ات  مما، 

  ممل  ةممى  انممل  ال مملا ع  العلاممايد ل فمما   روممامص ثر  ال مملا ع  ري  د اتنممري 
  غ صا اتص    لل  ع  يغا   فل  لع  ثصما ه  يثا   يا يب لهثل 

 يمم  ها  ي  ممب  ي ا  ممب  ل يمم  غا   يممأله   يلنونطممب عسمم   يمم  غا   يممأله   يامم يب 
لعألي  مت ثي ال  يغاثي  أجغلنص  لهأل  حب  ك لمري تما  ثزما  ،   لعنما، عثصنما،  لصم    تنم  
ع ات   ية ص  يا عنص لغلث  لأتلمأل صم  ها  جغلما، ثر جغم  صميف جنمثح  ي مل   يام يب  يم  

ًمم ص  اتلع  اًمم ص ص،هثيممص  ةممى لجممري هممألاي  يلسممنطص  ثر ات   نطةامم  صمم  يصثممل   ياا
عة   اتعاًب  يم ننا  لاتلم    يمألت     ما ل  يا عنمص  أن يسمنص  يم  اتلمأل  لات طم   
ل اممتا  ياة ممال  أل عنمممث    يممأل   اتناممم ث  هممألاي    مما ل ه ات   ي  مممل  اممثي ثينمممما ه 

 ي  ال ممملو يل ه  لةمممم    مممص اتل ل   مرانممم   فممم    يا عنمممص  أن يسممممنص  لجممممص صممم  ات  
 ياةمممثو  يطلنمممص ل  غ  مممنص ل ي ةسممم نص ل أيعنمممص ل فث مممناا ل ةمممثو  ي ةممم  لاوهممما  ل أصتةمممص  
تتول ماةى  لنل  فتماعل  عم  قموو ل عم   منغا ل ي ما  يب ل يوهم  لد ل عم   شم   يمألد عم   
 فةمممم   ي  نسممممب يممممث ت   ممممايد  ثمممم  لغسممممنا  يلاةممممنا  ي ةسمممم ب  ممممغص ممممم   ل مممملان 

ى عري هث صأله  ات  مطث ل عم   شم   لعانم   لات ع ا ئص لاتي   مرا   فأله   يألد اتًل
تللري اتد  ع   ش  ل  س ه جاصاما  اتل لعنمص قمل  يام    يتماص   ثم  لهمأل  صما ات م   
 غري  أ ملاك ص  عنن مسمرب  سمنت عسما  ي    ما   ر م صنص ه جاصامص ل   مث  ت ما 

ات  ا، ه جاصاص  نغما ه اتفاننما قمل عاع  ي تلث  هوصا  الد ث  تل   ع   ش  ي    
 ياممم    يلا ممميف  ثممم   ت ممما  مممألت   فمممو    ي  نسمممب ينرامممم  ه تلاعمممريل  ل ًمممص ة  ممم  
صاا نص يةاةثو ل ي ةس ا  ه  يا ل   يث طى ل ث  تلما   يامانث  ه  يطم  العم   منغا  

ا تا     س ه جاصاص يثمما  ه عةينرما قمل ع   مص  يام    ياثم     ل مألت   ي نةسمث 
 ي  نسممب ث نسمم    غمما  ات  اتممم   عمم   شمم   ةذ ثر  ثصغمما هممأل  ه جممماع  ي ةسمم ص ل اممثعل 
 ث   ي ةسمممممم ص  ينمثي ممممممص  صغممممممأل  عمممممم  صن ممممممث   ينسمممممم  ثال   نارا مممممما، ي ةسمممممم ص  يامممممم     
ً مممل  ل  مممن ل مل  مممل  يممم ميف     ممم   يمممألد ات طمممااي  عممم  صن مممث  ية    ممما   ينمثي مممص ات
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ممأل  جول  سو ج  ،  ما كرم  ات   اماع  م   ي ى  ينمثي  ةطص  ع   ش  اتل ص جانلري  
 ية ممص  يا عنممص ل   مما ل  يا عنممص  صمميف  ألممأل عاممن  يغسمم   يسمم لا  ي قاممص  يمم  ل جملممما 
 ية ممص  يا عنمممص صممم   ي مم   للاًمممص صممم   يسمممةطص  يات اننممص لال  مممن ا ه  مثيهممما  فلممم،ل ل 

ع  يتتنممص لةممما ه قنممجل  مم،  ثر  نا ممص  يلت مم   للاليممص علممل  ية ممص  يا عنممص لثقمم 
 يلةممم     يا عنمممص  ل ةمممى  يممم اا صممم  تمممل صممما لا وممم  يمممري همممألاي  ية مممص لال  مممن ا ه  ياممم ل  
 يث ممطى ثك تانمم   ية ممص  أيعنممص ل ي بنممص ه  يلةمم     يا عنممص ل  ر مم صنص  لتانمم   ية ممص 
 ي لنغنممممص هممممب  ية ممممص  يسمممماس ل ه اتل ل   يرامثينرنممممص  ت مممما تانمممم   ية ممممص  يسمممم منص هممممب 

اس ل ه اتل ل   يثمم عنص  أ مثكتسممنص  م المم   ية لمما   يامم كلا   ي لنغنممص ل يسمم منص   يسمم
لعانمم  ي لغممما  يا عنمممص ثر     قنمممص لصليممم يل لصل،ي امممص  لنامممثي ثر همممألاي  أًمممث    يممم  
 مما    ية ممص  يا عنممص لللم ممما  ي مما  يغ مم    مما اتصتةممص صمم   امم ين  يمم  ه   ممماياط  

ه لاغغمما  يامم يب  ه جممماع لا  مم   ياةممثو  يلطلنانممص صمم  امم    يامم يب  يسممث د هممث  ألع
ن يص لا  ات غا  لهغ  ا  لاوها  ل نا ص  ي ليمص  يم   م،  ثينمما ه صغلام   ًل
 ممملانغنا   ياممم    فغاممم و  اتال لهمممب  نا مممص  ال ممملناا    ممماصاب  ل رمسممما  ه   ممماع 

 ياممما   لصممما قممم   صممم   اتصممماو اتعغمممال  يطلاممما   يرايقمممص يلةامممب لاةمممن ما لي ممما  يلاةمممنا
لث يف ه  أعغنص   اصانص ل صيل   ي  يراي   يل   سب   ا كر غمري صم    ملناا   فئما  
ه هممألاي  يرةنمما   فاا نممص صمميف  يرةنمما   ف امةممص  ممث ل ه  يلةمم     يا عنممص اتل  أجغلنممص  
  لهمممماها ل جلممممث   اصامممما   يا عنممممص  يسممممث  ص   تللممممث  ت ممممالهتا لجمممم   هتا  ثك  لامممم  ل 

 ياممم ثا  ألر ه   اصاممما   أل لعنمممص ل أصوتنمممص  له  لةممم   يرةنممما   ياة نمممص صممم  
 جمماصيف  ية مص  يا عنمص ه يصثمل    رشا ل ثينري ات  ا، ه هأل   فاماو اتالنص لاوها  لصا نثي  

ال لامم  صرلثمممص  أ مم د اتصمماو اتد  تلثمماا ج  مم  اتل  ل يامماه ل لعانممص  ياث ًمما  يا عنممص
لجم ل  صما  امن  غمري ه عاصث مغا  ية مثد  لوماثاي عم   ،  غمري  لثال  صاطة  اا ئ  ممن  

صسممثاا   مموالل  يممأل   نل،مم    د    مم   فاممطة  لثعمم   اي  مةممنت هغمما  ات ممول  ثر لا
ص ينهنم    ما لاغنمري  ية مص  ياثصنم  غما  ات   غايث  ص  ي لغا  يا عنص  ل ا  اثيثنري ه قاما

الع  ياثى  فمن غص ه هأل   ياماق ات  لغماع صم   ي    لال  ن ا ه هألاي  يس لا  ياالص
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ا مممل  ةمممى ل رنرنمممما ينسممممل  ةنمممما  يسمممنط ل لصممم     يمممل،را  اممموها  ل يثممماث   ل 
ل  ممل  ع م ل هتمما  شممراع  لة ممص  مممغ،   ينممثو اتقممثج صمما نرممث  يةامم    يغث جممأل  ةممى 

 يا عنمممص صممم  ي لغممما   نمممص   يممم  همممب صتممما  ممتممم ين ل  لمممو  ين لات  نا مممل  ةمممى لثقنممم  اتصلغممما 
لنطما ثر لةنيما   ي  للرةا هألاي  ية ص  يل،مثع يل  اتا ماه همألاي  يامثى  رصنصينمص 

  فلثقثص لتنا ا  يامنثين  ي اً   يألد    ثاي ه عة  لاغغا  يا يب  يرلو  
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 تقديم

 بقلم مدير التحرير

 
 
اقُترَِح يف االجتماع األول هليئة حتريرر لةرة اارُتا  يف  رلا ااأرام لن لأرا  ةاصراً  ا صراً 

ااتجديرد سعرأ  اقادم األعداد؛ بغية ااتصنوع يف  واد لةرة اارُتا و و رو  رر   رب  ررو  
إاير   يئررة حتريرر ا ةررةو نديرد ينرررد لن نررب د ررار ااررها  يف عررروي  رل  ا ةررة ااأريقررة؛ 
اتجمر  برا ااأا رررأل واأل رااةو   و راً يف  ررلا اارأ ب ااررلب ل جر  بير  ا رر   رب لبنا نررا 
 عرب عةروم ااةغررةو وقرد  يصرا إارريل  لابرا عةروم ياغررة ااتأقيرد وااأعررو و رر  ال يردرون لن بررا
ليديل  اغة ان جة طيصأةو سكا ةت وسرا ةلاو ول كمرت طرري اةيهبرة وراو ووجرد بيلرا  را 
وجررد  ررب ا كمررة واادقررة واةر رراك واارصقررة امررا يقررول ابررب جرريفو وعةيرر  بااأيرر  ارري  يف 
 رل  ااأةرروم وال يف ااةغررة ااررع بنيررت عةيلررا؛ بررا يف ااررتأةص  ااررلب ارري  اديرر   رر  واك  ررب 

يصررةو اررلا برردق هلرر  عقيةررة ااأرر رو سر ررل ااأ ررهة لو  ااقرروألو واررو ااضرروابا األساسررية اةأرب
ل كب انا بنار جيا  ب ااطةهة يةص  إاا اً جيصدا بقواعد ااةغة وس ريالا الستطاع  لا اجليرا 
لن يالررر   رررا يف سةررر  اا رررنااق  رررب  عرررا ا و ررروابا ول كرررام و ررروا ر؛ برررا ألطررراي لن 

إذ ذاك يهعرا  را نأ رد  رب  راطر  عةر   را  يتلوي لسرار ااةغة بيأهب  وا لميرا لهبر و و رو
 ساي ابب جيف.

وعةيرر  ارران  ررب ااطهيأرر  لن مجرر  ا رر   ررب اادارسررا وااهررا  ا عررب   ررنااق  ررلا 
ااأةر و بياأعرروا إص   ررنااق الرردعا ايقارروا ل ا لررا  ررردو او وقررد عةررل  رراطر   لن  ررا 

ال يردرون لن ا ر اً  رب ااقضرا   جار ب   ؤالر إمنا  و ااأة  ااقومي يف اادرس ااةغوبو و ر 
وااعرررا ا اارررع  ررراد بيلرررا ااررردرس ااةغررروب ا ررردي  إمنرررا جرررارق وابيرررة سرررلةة ااتنررراول يف 
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  رررنااق ااتقرررد ا وااترررأ ريبو ولن ا ررر ا  رررب دارسررر  عةررروم ااةغرررة يف ااغرررر  إمنرررا اطةأررروا 
اكررا  ررب  عةرر  اارردرس ااُتاعرر  ااأررر  بهلررروا اررا جررار برر  ابررب جرريف وسرروا و و ررو ل ررر  ررا ر

- رب  -واإلهب اك–يتته   راة االسترراي يف ااقرن اا ا ب عرر وااتاس  عررو وبيل  
  ضرس  ااو هةو ولسأا  اخليالو بطاع ا  ااقول يف  عا ا ااأربيةو وبرع بيلا.

و لا ال يأريف طهأراً لهبريف لدعرو إص اطصرراح عةر  ااةغرة ا ردي و لو اانيرا  نر و بلرلا ال 
اً ممررا جررار بررر  اارردرس ااةغرروب ا رردي  ميكررب لن يايررد ااأربيصرررةو ولن يقوارر  عاقرراو ألن ا رر  

يكون  كماًل جللود ااةغويا ااأر و إذ إهب   ب ااأةوم لن عةوم ااةغرة   ةلرا   را لب عةر  
سرقرر  ياه رر  وااتم ررياو و ررلا ااه رر  ارري   كررراً عةرر  ااأررر  و ررد  ؛ ألن ااررُتا  

يقرروم عةررر   ررا جررار بررر  ااةعرران ااهررررربو ااةغرروب يف ا رر   رررب جواهبهرر   ررو سررررا  إهبعررا و 
بااةعرران ااأررر  يرررُتك يف ا رر   ررب   ا  رر  وعةو رر   رر  ااةعرران ااهرررربو بااةعرران  ررو 

 ااةعان ل ً ااهبت اغت .
 و ا سةف انت قد للتر إاي  يف اةمة سابقة   يف  ل  ا ةة.

أا رررألو و ررب  نررا جررارق اااكرررأل يف سقرردمي  ررلا ااةررف ااررلب لمرر  بررا األ ررااة واا
و و  تأدد ااغا قو و ع ر ااقرار  ااكررمي  نر  لن ينتلر  إص هبتيجرة  ااد را لنص ااه ر  

 ررو  رر   تجرردد  توا رراو بلررو  رر  سراامرر  ي ررا  -وال لقررول ااقرردمي-ااةغرروب ااُتاعرر 
ااُتا  ياأا رأل؛ بيأ ل ااه   ااأا رر  رب سراعنرا  را يتناسر   أر و و ر  اغتنرا وع رران؛ 

طاك هبأيش ع ران؛ برا لر  لن هبأريش ا ا رر؛ ألن ااأاقرا  رو اارلب بن ب يف اباية اا
و واجررررُتار   يأرررريش  ا ررررر  وز نرررر ؛ بررررال يكررررون عااررررة عةرررر  ااا رررر ؛ بااا رررر  ذ رررر  ووصص
وااهكررار عةيرر  ال يايررد يف نرر ر؛ ألنص  ررلا ال لأررا األ رر  سررنلص وستقرردصم وسرقرر   ررأدا يف 

 سةص  ا ضارأل اةهبعاهبيصة.
ليضرررراً لال يهقرررر  اارررررر لسرررر  ااة ظررررة ا ا رررررأل؛ بااة ظررررة  وااأرررريش يف ا ا ررررر يةأ رررر 

ا ا رررأل ال ساتررأ لن سغرردو  رر  األ ررر،  ررب ااا رر و واررلا سررر، األ رر  ا يصررة  رر  سةرر  ااررع 
سأيش  ا ر ا وختطا اعتقهةلاو بُتس  األجيرال ااقاد رة  ال رط  طا را ملرو ااعرتقهاو 

ت يف سقرديرب اجلمر  برا اارُتا  واأاص  لا  و  ب ل لر  ا سريد   ل  ااه و ؛ إذ لطاق
وااأا رررألو و رر  سطررا بوجللررا اانرردب ملررو ل ررا و ةرر   سنرررد  يف  عررتقها اةأربيصررة يسرر  

 اا غر.
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ترر ب ضهمرر ه ا اررما اوسورر ي يهررىلاأ عد ررى  ف أضهررن وررنبى  دذ ررمأ   ررىل   رر بى  ذ 

ى يترر اأ ا   ةيغررا ا    رر ةعددبررن  صررىلص االدث ًاورر   يرات أدياط اورر ض  ا    رر ا اوررّ؛ 
ررم اوررّ؛ق ورر  ً عق رريى  ررث عقب رري رصعررة  نعوررة ا اورر ض   ررنرط  ى   وررا وررح اال  رر ي ال
عررح اررمأ اةنرهررة أي تكرر ى يع ررىلي االورر  أعررىلصق ياررىل عّوكلرر   ف ا  ا رر ط ي  رر اط 

ني يغررىٍلصيف ا يك ررميف   عررث عهو ررن اة رر ن او ررعن يعققٍرر دل عّررى وغورر  ا ىرر  ى  رر  و  رر
 أشبى ض اي ث  ام  وعذوة ععا !!!.

عكى  ر  أي  تدبرن اور ض  ضر  وعرة يأ ر بن أي هرىلر  يأ ر ب ا اوور وي او ر   عر اأ 
 اة تل وّعجى   ه م اودّ ي  ععا اودهبا.
 ويا   هىلر  اوّع تن يأيائم هىلر  اة ئن .يقن تدبهتل ط     وح اما او ض  ا 
مبرر  أو  دررى ا ااعررة اات ررةن يااايط اورر  تكد رر  يو ررث ً عبوررى او ررغً ع ورر   أشرر   

 وح اوعىلرت .

                                                 
 أهد ذ ا قعه اوك  ة اوه ض  ة يوداهب  ا ج وهة دو ي.)*( 
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رر ي  ُوررٍح رقضُ  لررٍه يقأق ٍرسقٍوّقرر   ُوقررٍ  لٍه  لررىلر ا   ررث قىلوررى تهرر ف   رر تق لٍه ضرلٍ اق رر  اوّسرر سل ققررٍن جق أقعرُّ ق ايق
 ((.  471اوّع ت) ولُب ّ  

يل ياة رر يل  ف جتررن ر ررة ج تدجكررى عكررى اوّرر سن   ررىل عررنعىل اوّرر س وقرر   رر يق اوسورر 
ارررما او اررر ين او اررر ي اورررمّ خ رررس قرررىل   رررم   ق ررر ى دًئرررم يا ررر  ط عكرررى  رررن  
او هرر وة ا رر ان ياوّررىلر ا رر اى ياررم ا ررة وررح ض ارر ي عررن   عكررى وررنب ذورر  اوصررن  أ ورر  

 وح اما اوّىلر اةب ؟.
 اىل  ىلر وح اعدصه ضى   ىل عؤي   ف 

 ٍّلررىلا ُواُس يقاع رر لٍنُ كل لٍه ُا رقٍ قررةيف ُوٍّررىل يق قٍمررميف يقعرقٍ ررُنعُ ٍه  قذقوسرر  اوسررُمعحق ووق دقصقررىلىلا ضُررُى  قعق
 ((.471اوّع ت )  ُوقٍ ُى ُ  قاط   ولٍعدقُو ى  

ر رررة ج ي مررركىن ير درررى ا أيواررر  اوّ رررر  او ررر   اورررمّ د رررم ا اوّرررىلر او رررر  ن 
ارما   عر ى ضرم  ياعدصه ضىى يوما  ر ي  و ر   عكرى ج أي علن كرى ا ر رة وّرىن يور  

 وى زايد  عك ى   مم يانبن انب ا يوىلج اوق عي اوب   اوىلا  ن اوق عي اةعدو ه.
اىل ط عي وعدو هن ط عي ع ن  ىلرا ن ارىل  رىلر وبر     رلق وكعكري عرح  رم   ر ا 
ي بررران يوهرررم  ارررما اوقررر   اورررمّ ععرررىلقى ا و ررر  ارررمأ اوعرررىلر  او   رررة ا ارررما اوب ررر ي 

 و  وكّ س اىل  ا ض ا ي عكى ذ
  كقرر ق وقررٍ  ق وقررىل يقوقررن  يقوقررىل ألٍ ررت وقررُة ُ ُي اٍورر لص  اق عقٍعرردرقٍ دلىل ق ق قلررُم ااسل عرلٍ دُرر  لٍه ُا اٍو قغق

رر  اوورُّكلوقرر ُي ُ سرر رر  ُ ٍي هقٍ عق لررٍح إققرر  يقوقررن   قررُ ٍي  ق  رقدقرر  اٍْرّرقدرقررٍ ُ  رقكق لىق َق يقالررىلق عق ُْرل ق رر  ُ ٍصررلل وقرر  ترقرر ق    رقكق ق
َق يق  ررٍه أقٍي تقُمرركُّىلا ترقر ق ل ااسل وق ل َُ  ااٍلل ٍرورق رقررٍ ُ عرلبرقرر ُ  رر ُ  ُووٍرمل  ق رر ت   قُككررمس ق رر ً  يقُ عق رر  لىلا ُ ٍ ررىلق   رُجق ُ ٍي  ق

 ((.471اوّع ت ) يقااسل ُض لمُ  شقٍثتيف عقُك ه  
عح وااث وح ور ط ًي يورن ورى ًي ياورنن    ره ج  -أع   اوّيب  -ععذوىل   » 

 ذا   ي وكىلدرقىلقَّفس أ تن  ك    صل ت  درىن يأعمر    ذا  ر ي وكىدىل ر   اور  ً   ى اىل  أ ى 
زيج إرر  ًي يوررن أخ  كررى ت  د رر ن ي ي  رر ي وكىلررىلقرُ ث أ درر ي  ك ىرر  ْكورر  ت  دررى ي ي  رر  ىلا 
  ررىل  وررح ذ ررىلر ي يث  ّصرر   اوررم   ووررم  صرر   اال و رر . عبرر  ج و رره اررما اوب رر ي 
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 صررب تن يج عرر ه عكىرر    رر وغ  ض ررم شررثت وررح أعىرر و هن  رر  ً تمرركىلا ا توعرر ه اال
 .(4)«يجم زع ه عك   

س أرأعت  ف اما اوب  ين  ف اما او  لن  ف ارما اوّرىلر اةبر    در ث عبر   وكّر 
  ً رررهى  رررغ ع ررر در  ررر اا    أظ ررر أن يعك رررَ اةررر ت اّررر  أوررر ا  عرررن  عكرررى  عجررر ز ارررما  و  

اوّررر س عرررح اةرررااثى ضررر   ي ص رررم الي  ارررما االوررر   اوب ررر يى  هّرررنو  ات صرررم االوررر  ضعرررؤا 
عدصررم ووررىل  اوّرر سن   وررىل  اوّرر س وون وررة عكررى  ررم شررثتن يوررما  رر ي  اررما او درر ث 
اض  اوّ س عكى توب د   ض ّ هى  غ تلَ  ا رماى الي  اةهر وغط ض رّ ه خر  أي  مرن 

ضنقرة  ر ي ارما   ف  ىلاض ى يامأ اومىلاض  اث او  صم ا اوّسا ى  ر ي دلي ي  رم  شرثت
أدعرررى ة ررر   قىل رررة  ررر   ة     رررةى   ررر   ت ررر د ياة ورررة ارررمأ ت رررىلي  كرررىلا  ورررح اودّررر ز  
ر  ا أي   اوعررىلر   يا رغ ى الي اةورىل  ضرل  ّرت ا عوررىلد يوىلاْ ريى يارث اور  أورر  هبر  رضّ 

 اود و ة 
 ســـــورة املائدة

ّلررىلا أقٍي لررىلا ُوٍوهلولررىلُد ألُ كسرر ر  اوسررُمعحق ووق أقعرُّ ق كقررى عقكقررٍ  لٍه ايق ررةل ااٍلق ٍرهقرر ًُ ُ ًس وقرر  عرلدرٍ ُ ىق ٍت وق لرٍه هبق
كُ ث اوصسٍ ُن يقأق ٍردلٍه  ل لً  ُ يس ااسق اقٍ لهل وق  عل ُعنل   ((.4اة ئن  ) غق رٍ ق ُمُل

أورر   وررح رث  اوهررس  وكررمعح ووّررىلا لي عىل ررىلا ووهوررىلد اورر  ض ررّ ه يضرر  جن يوررح ع ررن 
ا اةىلارعررر  ا و ررر  اوّعررر تن ورررن وغ  رررة أي ع رررن اةرررااث ارررىل ج وررر  قررر ر  ورررح شرررذي 

ع ن  ق ى جن  ب   يأظ   ي  ل ي وي يدقيى يوهم  ور د  ارما  ف أي اةر   اةرىلريث 
قررن و   ف وصررنرأ االي ن ياررىل جن يوررح اّرر   رر ي وررح  رري  ج عكررى اوّرر س أي ع ص ررم 

ررةن ًي خهرررم ارررما اةرري  ال رررن ورررح  ا اررما اةررر  ى   هقررث  رررم  ذّ  ررري   و ررى ورررح اوىلْر
اوب رر ى الي اإررىلب هرر ن م ا اررماى ي ي  رر ي اررما يلُ ررنق اةرر  ل ا غررا وىل ررهىى   وررن 
ى اوىلارث وح غرا  رن  يج رن ا يصر كىى يورما  ر ي  اة ل ياو كه يا ىلرى ياة   اّ  عْ 

                                                 
وصر ن طبرن  -(ن اجملكر  االعكرى وك رؤيي امهرغو ة 411ا ت عا اوور وي او ر  ن يو رل  ّرة ورح عكىر ت االزار ن )صا     اةّدع   (4)

  ً 4991 -ار  4141وؤهعة االا اًن اوقبهة  اوو وّة ع  ن 
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ة ورر   اوه ررن ا تىلزعهررى عكررى وررح  ك ررىن ياررىل جى   رر ي  غوررى ا اررما ق طهرر  ن ي رر ي ا
 اّ  وح ط   يا نن ياىل رث  اوهس ن  كث أو أن ياوّ سل تّ  من ًي جم   و ا ذو .

يأو رر  اوهوررىلد اورر  ت ررىلي ضرر  اوّرر سى   ررما شررذي اوّرر س    رر ى عد  وررىلي   ىرر  ض ررّ هن 
ياو ن او   ة تدن م ا ذو ن يو ح تن  ك   اّر  تدكرل جرنا  عرح اة ورة االيفن   رث 

ررى يت شررنن يورر ح تىلج   رر  او رر   أٍي ععررج م  ررم شررثت ا اوهوررىلدن   ررما أدعررى اّرر  تىلج 
ورررررنرل  رررررم ورررررب ن ي  رررررث  رررررم شرررررب ةى  رررررث ً عورررررن اودّررررر ز ن يعبورررررى اجملدىرررررن ودغ ررررر   
و ا رر  ...  رر ص  وررح اوررماط اوهك  ررة عكررى اوّرر سن اوررماط اوهك  ررة اوعرر و ة اررث ضّ عررر   

شر ىى يدورى يرات اوكمائرم اوهك   تّس   ف وعدىلب اما اوب  ن اوب ر  اورمّ ع رىلر ةىرى ي 
ياإرررىلبى  ررر ذا هبرررما ا قررر ث اوعررر وث خهرررم اورررّ   اوب ررر عة اوررر  تك ررر  يرات  رررم  ودررر   
تىلقررلل ح  ق رر  اةّرررن ن  ف شرر ىل  اةرر  ى  دمررربق    رربق   عه ررن  و  ررر   ررم  تررىلازيى  ررر ذا 

 ضعه   اة   تول ا اةن  اة هىًل إ ...
 ررره أعمررر   هب ىرررة اال هررر ًن  ذ ك ررر  يارررىل  ىررر  شررر   و ررره أي تىل رررىلا ووهورررىلدن شررر   و

ر و ن  و هى و   غ و    ً  عكر  هى  رّ؛  عكرى ي  رىن  رغ خرىلز  ر ن اور  ور  دورده ُمل
ن   مأ أ   ً ج ا ه و   ع عن. أي يطات أقناو ه أرض اةً 

يوهىّ   كون ععد  ث اوماح وكىلاكرة االيف  ره  اوىل ر ت ووهورىلد  ف   رغ  هب ىرة 
 د ا يادن يهب ىة اال ه ً ا ياد ضه ن ضه ن؟.اال ه ًن   وهوىل 

ا ىلاث عح اما أي اما او د ث  مٌّ و اض ى أ   وى يا رن ن تصرنر عرح و ر    
يا نن ياًودو    ف أ   وى يا نى عن م ا اما اوص ا قبم او بران يارىل قصقرنق  ف 

ع مرث وةر ت اما قصنا ى  مرهُّ اال  ر ً اور  تبرني ودب عرن   ف ضهمر   ارىل رضر ى رضر  
 ض ّ ى  وح ضىلي ش هن. أي ععك ه ض ك  ى  عكى و 

ررر ن ياةرررنيد اوررر  ي رررما عصررر  رررن ا  ا راضررر  يا رررنن خهرررم اووكررر     اال  ررر ً  ك  
اوب ررّ  عدكوررى أ  رر ً جى   صرر  ا    ررى  د ررني يذورر  اووكرر   ررغ، ودى هرر    و اضقرر  ن 

 ً ا  ص   أي ا  ص ً ض  عل اأ!!.
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ن   هلل عومث ور  ع عرنن ُ يس ااسق اقٍ لهل وق  عل ُعنل يعصم او ض  او  عة ا و   ااعة  
يع رر    ورر  ع عررنن  رر ي    ررت اررمأ  رادتررى يجرر  عكرر  ه اودعررك ه ض ررم  ورر  قمررى يشرر   ن 

   ث  مٌّ ودى ه   ذي.
 ية     ي اما االو  عكى اوّ ىل اومّ هكل ش   ضم   ضهض اال   ً 

أقعرُّ ق  ئُرنق يقًق )ايق ّق يقًق اٍووقغق ًق يقًق اٍإقرٍن كُّىلا شقهق ئُ ق ااُس يقًق او سٍ  ق اةٍق قا   اوسُمعحق ووقّلىلا ًق يُل
كقٍكرردلٍه  ق ٍ رقق دليا يقًق خقٍرر ُوقّس  ُرٍه يقرٍُ رىلقاي  يقُ ذقا  ق درق لرىليق  قٍمرغ  ُوررٍح رقهبُ  ًق عرقبرٍ  لٍه ووُ ر ق اٍوبرقٍ رتق اةٍقرر قا

ررّق  ٍعررُجُن اةٍقرر قاًُ أقٍي ترقٍهدقررنليا يقترقهقرر يق لىلا عقكقررى اوٍررُ ُ  يقاودرسٍوررىلقب يقًق شق يل قرقررىٍليًف أقٍي  قررنُّي لٍه عقررُح اٍوىق
 ((.1اة ئن  ) ترقهق يق لىلا عقكقى اٍمُْثٍُ يقاٍوهلٍنيقاُي يقاترسولىلا ااسق ُ يس ااسق شقُنعنل اٍوُهوق ثُ 

  وة شه ئ  جن  ىّ ه  اةج يقرت ام ر اً قبرم  ايأع   اةؤوّىلي ً تعدب  ىلا»
اود كرررم وّرررىن يوقرررث أ  ررر ً او ررر عهةن ًي تّد  رررىلا   ورررة االشررر   اةرررً    ر  اةررر ث 
   رر ن ًي ته  رررىلا ةررر  عرلٍ ررنقب ورررح اال هررر ً  ف ض رررت ج اةرر اً وغدصررر ضى أي وّرررن ضكىلغرررى 

االعّر  ن  شره را  ضوصرن اوب رت  ُمكىن ًي تّسعىلا اووغئنن يارث اوهغور ط اور  تىل رن ا
اة اًن يأهن  هد ىلي ذض  ة ا اةجن ًي ته  رىلا وُولصسر ُد ض رت ج اةر اً عبد رىلي  مرم 
ن  ك ره أي تصرق ديان ًي  ج ير  أن ي ذا يككرده ورح ام ر اًن ي ر جده ورح أرض اةرً 

  ه. اىكرررّ ه ض مررر ه او رررنعن وورررىًل  رررني ه عرررح اةعرررجن اةررر اً عكرررى اًعدرررنات عكررر
عكررى  هررم ا ررا يح ررن اوق عرر طن ًي  -أع رر  اةؤوّررىلي  -يو دهرر يي ضهمرر ه وررن ضهررض 

تدهرر ي ىلا عكررى اةه  ررث يجمرر يز   ررنيد جن يا  ررىلا عورر ث ج يضق ررىن  ي ج شررنعن 
 .(4)«اوهو ث ةح   و ى

 يوح امأ اال   ً أعم   
 ُّوقررررةل ٍّعق ٍررررهل اٍ ٍُّسُعررررُ  يقوقرررر  ألُاررررمس وُ قررررٍاُ ااُس ضُررررُى يقاٍوىل ًل يقةق دقررررةل يقاوررررنس  ل  ُوقررررٍت عقكقررررٍ  لهل اٍوىق رٍ

دلٍه يقوق  ذلضُر ق عقكقرى اوُّصلر ُ  ىٍلقلىلذق ل يقاٍوىلدرق قدُ عقةل يقاوّسُق  قةل يقوق  أق قمق اوعسبلنل ُ ًس وق  ذق س رٍ يقأقٍي  يقاٍوىق
ررررىٍلالٍه تقعٍ  ررررٍه ُ ٍعرررري  اٍو رقررررىٍلًق عقررررُا ق اوسررررُمعحق  ق قرررر ليا ُوررررٍح ُدعررررُّ لٍه  قررررغق  قٍ ق ًُ ذقُو ل درقٍوُعررررىلىلا ُواٍلقٍزًق
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ًق ُدعّ ر   ٍهرغق رُ  يقرقُ ر تل وق لرهل اٍمُ يقاٍ  قىٍلُي اٍو رقىٍلًق أقٍ ىقٍكتل وق لرٍه ُدعرّق لٍه يقأقٍَقٍىرتل عقكقرٍ  لٍه  ٍُهىق
 ((.3اة ئن  )ىقصقةيف غق رٍ ق ولدقجق ُ ليف ُمُْثيف  قُ يس ااسق غق لىلر  رقُ  ه   قىقُح اٍ قل س ُا تقٍ 

يارث  ررم ور    رقدررى اورر يح  -أ رم ةرره اة دررة  -أع ر  اةؤوّررىلي  - ر ًس ج عكرر  ه »
يأ رم اورنً اوعر ئمن يةره ا ّسعر ن يور  ذ ر  اهره غرا ج عك رى  -ورح غرا ذضر  شر عث 

ن أي اورر   رر ضت  رر  و تررتن يورر  هررو  وررح عكررىل  ىرر طن عّررن ذوررىن يورر  ورر ط  ّورر   
يورر  ورر ط ضعررب   قرر  غرراأ وررىن يورر  ورر ط ضعررب  أ ررم   ررىلاي و رر س وّررى. يأورر  ورر  
أدر دىررىلأ ي  ررى   رر    رر  اررم و رره أ كررى يذودىررىلأ   ررىل  ررغ  و رره ووررمض . ي رر ًس ج 

او  ر  ضىلاهرقة  عك  ه و  ذض  ق ضة وأل ّ ًن ي ً  عك  ه أي تقكبىلا وه  ة و   د  ا
 اوو عة والقناح. 

يتّ ي  شثت    هبي ي  ى ذ   ع ر ه ي ر يج عرح ط عرة ج. يورح ااي ا وقرن 
اوومرررر ت عكررررى دعررررّ هن  ررررغ  رررر  ىلا أي عد كبررررىلا عكرررر  هن ياتوررررىلا ت و ررررة  رجرررر ت او  رررر ر ا

.  أياوّ 
او ررررىًل أ ىكررررت و رررره أ  رررر ً دعررررّ هن يأَىررررت عكرررر  ه  هىرررر   عررررساز ه يتوب ررررت  
 هن يا رر ط و رره امهررغً دعّرر  .  ىررح أ ذتررى  رر ير  جررىل   ف تّرر ي  شررثت وررح أقررناو

احمل و ط اوع ضوة   هم ون ن اإغَ عح   عى غرا وّ ر    ف اةهصر ةن  ر ي ج ع  ر  
 .(4)«وكىمق  و  أ من د ه   وك غَن ياىل ر  ه ضى   ى  أوح وى
رر ل اررما او  درر ث او  عررن ا كررىلدن يخهكررى   ي  اررما اود صرر م ا اال  رر ً اوعرر ضوة وق  ق

 د و  اتو    ا أ   وىى يوما جر ت ارما اوّهرت او ر   ا   ىر   ارمأ او هر وةن يا ارما 
رر  وّرر ى اررىل ا د رارر  ضّ عررى اوهك  ررةن يوررح عجرر   َرر ً اررمأ اوّهىررةن اررث  هىررة ارتمرر ا  رضّ 
ن أي  اةرر ت ا ررن عررح اررما اً ررق  ت!   وررمّ ً ععد رره  وررنب اررما اً ررق  ت او رر  

ًق ياررما او  ررى   ٍهررغق وررح عررمي   ررغي ن يوررح ع رره  ضّ ررىل ن أ بهررن  يقرقُ رر تل وق لررهل اٍمُ
اما اكىل وما ؟ يت ىلي   ىل ؟...  ي  اووك  اومّ ً عرن   وضرى ارما اورس ه ورح  ر ض 
ن  هرره  اررما اوررس ه ا او ررً  اوررمّ ً اررن أ  ررىلق قكرر   و كرري ن وهررده ن ورد ن واررت  اورر  ح إق

                                                 
  .411ا     اةّدع  ا ت عا اوو وي او     (4)



 أ.د. حممد عطا موعد

31 

 

رررىٍلالهٍ ا  ورررنبن شررر ق ق هبرررم قّرررىلط و هررره  اٍو رقرررىٍلًق عقرررُا ق اوسرررُمعحق  ق قررر ليا ُورررٍح ُدعرررُّ لٍه  قرررغق  قٍ ق
وو ررررذس عكررررلُّ قكررررىلث اررررما او  عرررري وررررح اررررما او هرررر وةى ْث ورررر ذا؟ توب ررررت  ع رررر ه  وكوكررررىلث 
اةىل ررىلوة وهلل  ) ررغ   ررىلاه(ن  ررذّ قررىل    ّ  رر  اررما اوّ ررث وكوكررىلث  اورر  تهرر   وررن 

ً او و رع ا ر ًز اوور طنن  رغً خدر  ا رىل  ورح اووكرىلثى  ر ذا اما او غًى   ىل او غ
هبرر  تق   ررىن ي ذا هبرر  تّرربض وووررىل ن  ررد    أي اووررىل  او رر ب   ررىن تعد رره  ع ىد رر ن 
   طد ررر ن قىل ررر ن ا ىّد ررر  عكرررى  رررم شرررثتن قرررنر   اوغودّ ا رررةن  درررنث  ا  ررر ة    ررر   

ا اوهر ي ن و رميث ا أ رنب ض ر ب  )يقاٍ  قىٍلُي(ن يو ذا ضهنل  عّعر ث ا قر ث او ر   
 ٍررٍه ُدعررّق له ٍكررتل وق ل ن عدكوررى اووكررر  اررما او ىرر   اوه رر ه  رر ذا ضررى ععررر حل ا اٍو رقررىٍلًق أقٍ ىق

وك ىلتىن يا  ى  يف ً ع ر در  ر اا  أي  براا ى ععر حل عّنئرم ا اوه رىلد ياةىلاْ رين ا وعرة 
ى   دجكى و ى ارما او ىر   اوه ر ه.. ي  رى يج اةىلارع ن ا هب ىة اال ه ًن ا   ن اةق ًق

وه ررر هن ع ررر ه ال رررى  ررر و  قكرررىلث او  رررىلد وررربهض ة  ط....د ك ررر  ا ة رررة جهكد ررر  
توررىل   وررىل  سوررت اررمأ ااعررة   ّرر   هكّرر أ عررىًل ع ررنن   ررل أطرر قىلا اهد رره ر اررما اةهرر ن 

ن ي رح او رىًل ً  هر   ورن ارما اةهر  ! يقكىلهبه وىل ىلد ن  ّقوىلا مب   قوىلا وح قرىل يف  ري يف
وىل ع شرت قكىلضّر  ورن ارما او ىر   او ر  ن يهقر  ٍت ا ياهرن وك ىلترىى  رماقت  رغي  
اما اةه  و  ي وّ  شذي ا االرضن يمسىلٌّ  عدىنأ ورح ذور  او ىر  ... ْث ور ذا؟  هره 

يقأقٍَقٍىررتل عقكقررٍ  لٍه ورر ذا؟ ورر ذا وررىل أق قررٍ تق  ف اررما او ىرر    اودىرر ً!  ىرر   عك  ررى اودىرر ً  
ر  أي  عد ره أ ا    ٍُهىقُ     ى َ ً اوّهىةن  هىة اإنبن  هىة اوّىلرن اوّىلر اومّ ع عن رضّ 

 م   ه وح أ   ً اما اوّ؛  او  عرنن يع رى  رناي   ا وعرة اةىلارعر ن  دعرك ه هبر  ُمدور ا  
وم  اة  ن يع ى ا  م عون يع ن ت وى ون هىلاَ وح ضرع اوب ر ن  ر ب او  رة ياو  رة 

ّ  ياوّناي  ت  ض      ى ته  رى   ىر  أ رم ي ر ً  ورح هب ىرة اال هر ً...ي ذ ذاَ تهكره ا أ
ن  دعررىىل ضرر  اوررّ  ل ودهرر  ق وررن اررما او  رر  او رر     يقرقُ رر تل وق لررهل وررنب  رر    ررٍ طق

ًق ُدعّ ررر  ٍهررغق .. ا ررما تكورررى ا  رررم االي  اررما او ىررر   ياودىررر ً ياو  رر ى  ه شرررىلا ورررن اٍمُ
ّ ن يوهك رررث ع رررتل أ  رررنب ة ررر ط اوهىررر  ا وك رررىلط او ىررر   ياودىررر ً ارررما اورررّ؛  اوّرررن

 ياو   .
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ياةررر ت  ذ عّصرررت وكعرررة او   رررة اوررر  توقرررن هبرررما او ىررر   َي ورررى عدع  رررم أي  ارررما 
ررنشى  رر ح أشرربى ضرر ج  ررعه اوبّرر ت ود  وررم االر رر ي  اودىرر ً ياو ىرر   اررىل  رر ح ً حل

ىررر ًن ودى هررر ن ارررث ارررمّ اوصرررىلر  اوررر  هررر ح    ررر  ا  ررر   ا وك رررىلط او ىررر   ياود
ر ُ ليف ُمُْثيف  قرُ يس ي جذ  تلٍ نقأ    ذا ووصرىلر  تّ عر    ر ق ولدقجق رُح اٍ رقل س ُا تقٍىقصقرةيف غق رٍ  قىق

ن أييت ارررما اًهررردوّ تى   عررر و  اةررر س شرررهىلر  غ عررر ى    رررل  لررر   ااسق غق لرررىلر  رقُ ررر ه  
اوعررر ضوة  رررث اودىررر ً ياو ىررر   وًهررردوّ تن اهررردوّ ت اةمرررق  ودّررر ي  شرررثتيف ورررح احمل وررر ط 

عررنرأ عررح   عررى اغ رر  ن يورر  أي جتهررم ا  رر   اّرر  ععرر ح ورر   أ رر ب ا   رر  ج ئهررة 
ي ررررم وررررح و دررررةن أي وررررح ةرررره  ّسعرررر !! أو عررررت اررررمأ اوصررررىلر  اوب ررررهة  رررر   او ىرررر   
ياودىررر ًن او ىررر   ياودىررر ً  ررر   ي    عررر ين ععرررىىلاي وورررّ    ف أرقرررى اةّررر ز ن يذاَ 

 ةه  ّسع  ع ىل أ او هه اوب ث وكصىلر  اال  وة اةكىل ...اةّ   اوب ن ا اود  ً و دة أي 
يو ح  يق ة     ة     ة ون ارما اورّ؛  ته رنَ    رة  ف اوصر ح اوّ ر  ن   ر  
عغور  اور يحق ط رل  عّ دعرر    ي  اورّ   اوب ر عة غ و رة عكررى   وو ر ن عسعرس  عك ررىن ي ي  

ارما ا ر   يذاَ اًهردوّ ت  انً ض دى اة اً إىل أعع  وح  زار   ريحى  ردهكه  ذ ذاَ أي  
 من    ي       عكى أاح و  ا اوىلجىلد  اوّ  ن  دىلقح   ّارميف لي اورّ؛  اةهجرس او  عرن 
كرث عكرى  قن راعى      اةمرق  ورح اوب ر ن يأي  اورّ؛ ه ع رح ا ضر ج عر جث وور عى  ل

 ًن يارث اوّ س االو  ياوّ ث   ى  عق وىلي يو  ً عق وىلين ياما اىل ذري  او ى   ياودى
ررر ُ ليف ُمُْثيف  قرررُ يس ااسق تبكرررد ورررناا  ا اوىلعرررن او ررر     ررر ق ولدقجق رررُح اٍ رررقل س ُا تقٍىقصقرررةيف غق رٍ  قىق

... يامأ او  ة ياة  ر   ا ارما اوعر    او ر   ت رهَ   هرغ لي  او ىر   غق لىلر  رقُ  ه  
 ياودى ً اىل ا ارتو ت  ىل ضكىلغ او  عة.

    عو عى عهكىل يعهكىل ياما اًرتو ت ة   عس 
 كُ بُر ق عقٍعذقولىل ق ق وق ذقا ألُ مس إقلٍه قلٍم ألُ مس وق لرهل اوقس ُ بقر طل يقوقر  عقكسٍىردلٍه ُورحق ا ٍقرىلقارُُح ول ق

عقكقٍ رُى يقاترسولرىلا ااسق ُ يس ترلهقكُ ىلىل رق لحس ُ س  عقكسىق لهل ااسل  ق لكلىلا ُ س  أقٍوعقٍ حق عقكقٍ  لٍه يقاذٍ ل ليا اٍههق ااُس 
 ((.1اة ئن  ) ااسق هق ُعنل اةٍُعق ثُ 
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  ررما  ررهىلد و رر  ترر اأ ا اررما اوعررؤا  وررح اوصرر  ضة عكرر  ه اوعررغً  ورر ذا أل ررمس 
وّرررر ؟. يأييت ا رررررىلاث ا رررررما هررررر عه     ط ررررر    أل رررررم  و ررررره  رررررمُّ ط  ررررر ؟ ي ررررر ن ورررررنر ث 

ى. ْث أيوررر اه وودورررىلبن يعرررم   اه ل رررى هررر عن ت هررركىل ىن   كرررىلا وّرررى ياذ ررر يا اهررره ج عك ررر
 اةع ث.

  ىل   ث و   وح او قرث ا هرك ه او ىر   ياودىر ًى رث  عهكره ارمأ اوّ رىلسن يور  
جلبكررٍت عك ررى وررح  رر   و رر ىل  اوقهرر ًى  رر ذا ضررى عكرريب    جد رر  ا ررما عكررى  ررىل ععررا  

 قلٍم ألُ مس وق لهل اوقس ُ بق طلاًى يعسعرن اورّ؛  او ر   ن   م  ط     غ ى ي م   ب    ر 
ل هرمن يظر ا  ااعرة علرىل ث أهنره ه ععرذوىلا عّرىى يو ّ رى ض  ّرى 

ا ض  ي اةرغ ى ا اوصر ن اة
إرررهى  رررث عهررر ض عكررر  ه اةرررغ   ف أضهرررن ورررنبى   عررر  اه ارررمان   رررنر ىلا  ذ ذاَ ورررنب 
هررهة اةررغ ن ي رر ي اةرر اًن يا ررما عورر ر  اوررّ؛ أعكررى اا رر  ن   عررىىل مبررح حرر طب ه 

ىل او ى   ياودى ًى   ذا ووّ ىلس ترميث  ب ر   ا تكو  رىن يارث  هرغ  قرن ضك رت وبر ود ه  
 تبك      ىلس اوب   وح قبمل!!!.

  هه! يو ذا ضهنل 
 ًٌّل اوسررُمعحق أليتلرىلا اٍوُ دقرر ثق ُ ررمٌّ وق لررٍه يقطقهقرر ول لٍه ُ ررم اٍو رقرىٍلًق ألُ ررمس وق لررهل اوقس ُ بقرر طل يقطقهقرر 

ّق طل ُوررحق اٍوىلٍؤُوّقرر ُط يقاٍوىلٍ صقررّق طل ُوررحق اوسررُمعحق أليتلررىلا اٍوُ دقرر ثق ُوررٍح قرقررٍبُك لٍه ُ ذقا إقلررٍه يقاٍوىلٍ صقرر
اييف يقوقررٍح عقٍ  لرررٍ  ُوٍمُ قررر ُي  ررر ُ ُ  ق يقًق ولدسُعررُمّ أقٍ رررنق ررر ق ولعق رررىلرقالحس ُملٍُصررُّ ق غق رٍ دلىلررىلالحس ألجل وترق رٍ

 . (1ُ  قُ  ُوحق ا ٍق ُه ُعحق ) رقوقٍن  قُب ق عقىقكلىل يقالىلق ُا اٍا 
(ن يورررر   اررررما  ررررهل اوقس ُ بقرررر طل  هرررره! ورررر ذا ضهررررنل!!! وسعررررن ا او قررررث  )اٍو رقررررىٍلًق ألُ ررررمس وق ل

ًل اوسُمعحق أليتلىلا اٍوُ دق ثق ُ مٌّ وق لرٍه يقطقهقر ول لٍه ُ رمٌّ إقلرٍه(ن    رى او ر ض   ع ى ضم   يقطقهق 
ه عغورر   رر ط أ أي ععررذ  عررح   رره طهرر ً او رر   ا   رر  اةررغ ى   وررماح اوب ررّ  

أام او د ثن يو ح  رث  اوهس  ا با ض  ىلاط اوّ ىلس عىله ن اةغ  إ   ف ارما اةرن ى 
ًي عم  ي عك   ن ياما ًي رع  وح اودى ً ياو ى  ن يوهم  اما اودى ً عدجك رى ا تكر  

ن ضم اث دعىل  وكهر   اوّ    اة دىل ة وك    ن  غ تهص   أعىى توىلد  ف ازدرات اا  
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وهىن ياوده ع  وهرىن ياة ر   وهرى ضوكر  ُمر   يديدن ي عر ل اورّ؛  او ر   أي عرنعىَل 
ال ررم طه وررىن يأ ررم طه وررى عهررع وه شرر تىن يعهررع ا اجملدىهرر ط اة دىل ررة أي ع ررنع  
وررح طه وررىن ي نعررى وررح طه ورر ن أي تررنعىلأ  ف وّسورر ن يعررنعىَل  ف وّسوررىن ياررما اررىل 

  عة او  ععرهى  و  ر  اورّ؛ او ر  ن أي ته شر  اوّر سن يورىل  ر  ىلا عكرى اةوصىلدن ياث او
هنرررج غرررا هنجررر ن  ررر  دغ  اورررّ ج ً عهرررع أي ت رررىلي ا يادن ياررره ا يادن يارررما وررر   
ً  أي عدجرىل      ي ا جمدىن ضغد او ر ًن يورح  ر ي ونعرى أدّ شر   ا ارما  ىر  عك رى  

ض اوب رىلط ياوق قر ط ياا ر ضرمو  ا ونعّة دو ي اوون ةن دا م هىلرا ى   ر  ت ر 
اودهررر ع  او ررر  ن يارررىل تهررر ع  تررر اأ ا ونعّرررة اوورررنسن يهرررىلاا  ورررح اةىلا ررر  ا ضرررغد 

 او  ً.
يوح َ وى أعم   أ  ى اهد  ض ا ش ىل  أ ر بن ظر ا  اورّ؛ ً عرىل ث لهنره هرذوىلا 

 عّ   
  اوسرُمعحق أليتلرىلا اٍوُ دقر ثق ُورٍح قرقرٍبُك لٍه يقاٍوىلٍ صقّق طل ُورحق اٍوىلٍؤُوّقر ُط يقاٍوىلٍ صقرّق طل ُورحق

اييف  رر ُ ُ  ق يقًق ولدسُعررُمّ أقٍ ررنق رر ق ولعق دلىلررىلالحس ألجلررىلرقالحس ُملٍُصررُّ ق غق رٍ ن   ررىل قررن أ ررم  ُ ذقا وترق رٍ
زياج اة ائرر  ياوه رر ئل وررح اةؤوّرر ط يوررح أاررم او درر ثن  ذا أدعررده إررح و ررىلراح » إرره

اوهغقرررر ط غررررا او رررر ع ة عغ  ررررةن أي ضق عرررري ا رررر ذ  ق  ررررنعح اوررررسياجن غررررا وعرررردب   
 .(4)«ا غئم

أ   ررم ورررىل أي اوررّ؛ او ررر   ا اررما اةىل رررن قرررن أغ ررم اةرررنع  عررح ارررمأ او ررر ىل  
و أعرررت  وررراا  ورررح اوّررر س عقُعرررىىل قى وووصرررىلرى يووررر وىلا   ي  ام عررر ي وررر   ورررى  وررر  شررر ىل  

شر ىل  اوقهر ًى ضرم ت ىلق ر  اوقه ًى   ّ َ شر ىل  ا رّ ى يارث شر ىل  ً تورم  شرذي  عرح 
ا  وررا وررح اال  رر يى يو ررح  اوررّ؛  اوصرر عن  ف او ىرر   ععررىل  او ررغً عك  رر ن يعرر ض  
ض  او  ىلت  رضق   اىل غ عة ا او ى   أعم  ى   ىل ور  ع درذ عرم   أي طهر ً اورمعح أيترىلا 
ً  ترر اأ عورر ي اررماى ضررم عصرر  أ  رر  ا  ا شرر ىل  ا ررّ ى   ررذيت او ررغً  او درر ث  ررغ ى  

                                                 
  .411   اةّدع  ا  (4)
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عدعررر غ  ن وق  ررر  ن عغوررر  ا  ررر  ن ورررح ديي أي ععررردوا اوك ررره ياورررنًى    رررىلر ود   رررسا  و
يقوقررٍح ودىلق ررنا ن ضررم   رر  جتررن اودىلج ررى او رر   ع ررنل اوررّ  ى   ّوك رر   ف اررما اة رر ن  

كلرىل يقالررىلق ُا اٍاُ ر قُ  ُوررحق ا ٍق ُهر ُعحق  رُب ق عقىق اوّرر س   ن   ر    رر   ورحعقٍ  لرٍ  ُوٍمُ قر ُي  رقوقررٍن  ق
  ررر يا وم ررر يى     رررت تكررر  اوه قبرررة اوىل  ىرررة اة سعرررة  عىرررم ُمرررب ن ي عررر ر   ررر بن 
ي عررر  اوهىرررم احملرررب ن يا عررر ر  اوه  ىرررة أي جتهرررم ا  ررر   ً عررر ح  رررنيد اةررررغ ى 
 ررغ  اوقهرر ًن ي ررغ  او رر ىل ى ياررىل ورر  علمرر ث عكررى اوّ ررىلس  ررم  طىذ  ّررة يهرر  ّةى 

ىر   ياودىر ًى يارث درجرة أعكرى ا رقرث ذور  اوعرك ه   شل اةسعن اةسعن وح  غي  او 
. ّ  اوّن

 ْث و ذا؟  عع      ض ا اود  عن 
 ق ٍغُعركلىلا يلجلرىلاق لٍه يقأقعٍرُنعق لٍه ُ فق اٍوىق قا ُرُي   ُ ّلرىلا ُ ذقا قلٍىردلٍه ُ فق اوصسرغق أقعرُّ ق  اوسرُمعحق ووق ايق

ردلٍه وقٍ  قرى أقٍي يقاٍوعق لىلا ُض لتليُه لٍه يقأقٍرجلكق لٍه ُ فق اوٍ  ردلٍه جلّرلب ر   قر طس س ليا يقُ ٍي  لّرٍ ٍهبرقٍ ُ يقُ ٍي  لّرٍ  ق
ررنليا وقرر ت   رقدرق قىسىلررىلا  رر تق  رقكقررٍه جتُق وقٍعرردلهل اوُّ عق ررن  ُوررٍّ لٍه ُوررحق اٍو قرر ُئُ  أقٍي ًق رر تق أق ق رر ق يف أقٍي جق عقكقررى هق

رررىلُا لٍه يقأقعٍرررُنع لٍه  ررر لىلا ُضىللجل ا طق ُ ب ررر   ق ٍوعق ررر قجيف  قررُه ن  ُوٍّرررىل وقرر  عل ُعرررنل ااسل وُ قٍجهقرررمق عقكقرررٍ  لٍه ُورررٍح  ق
دقىل عقكقٍ  لٍه وقهقكس لٍه تقٍ  ل لييق )  . (1يقوقُ ٍح عل ُعنل وُ لقق ُ  ق لٍه يقوُ لُدهس  ٍُهىق

 ي  اوصرررركة وهلل إرررر  شرررر طن ياررررىل اوق رررر ر  ياوىل ررررىلت  غعررررم اوىلجررررىلأ ياالعررررنّ  ف 
اة ا ررين يوعرر  اورر أس  ك ررى أي ضهمررىن يغعررم االرجررم  ف او هبرر ن يوررىل يو ررم اةرر ت ا 
 هرررم اوىل ررررىلت اررررما وىلجرررن ر ررررة ج ت رررر ض عك ررررى   مررر  ى ذورررر  أي اةرررر ت  ي أراد وو ضكررررة 

ةو ضكرةى    ررم   عرر  أ رر  طكبررتق وو ضكررة وكرر ن شرع؛ وررى وّسوررة ورر  ترر اأ ععرردهن  إررمأ ا
 رررذلذي وررر  أي تو ضكرررى ضهرررن شررر  ى وررر ذا ع رررىلي وّررر  ا ارررما او ررر   ورررح اهررردهنادن ي ذ 
عو ث اةىلعن  ى  أ ت   عمن يقبكى ض ىلو  و  أ ت   عمن يو كة اةو ضكة    رل ت رىلين  
    رررل ع رررىلي  ىلوررر ن يا  رررب      وررر ذا تكرررب ن يأّ عقررر  تمرررن؟.. ْث وررر ذا تورررىل 

وكىكرر ن ورر ذا تقكرر  وّررىن يشررؤيي  وررا   وررا  ت رر ك  يت رر ك ن يأ ررت ت عررن وو ضكررة 
 ضق ق يف ووك .
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أو ررر  ارررمأ اوصررركة   رررث ععرررا ن ً عهىلزاررر   رررم  ذوررر  اودهو رررنن  رررم  االوررر   ط ررر ر  
ن ي ذ ت ررىلي  يي ررىلتن ً أي ررم وّرر  هررىلب دقرر ئي ععررا ى ْث ت ررىلي ومرر   وكرر  اةكررىَل

اوصغ  او عرا ن يو    ر  ا    رةن ع  رث أي ت رىلي وم تى ع  ث أي تّ ج ى ض كى ط 
ري   وم تىن يتّعى ع ه اون   ن ع ه اوك ه ياونًن ع ه اة د  اووو من  دّقكري اور يح 
ورررح ارررما ا عرررن اةوورررم و قررر اي ياا ً  ف عررر ه و ررر ن تعد ررره  مسرررىل أ يأوورررى يهررر  أن 

 وح وّ ج  !!! يت ه  أي  اوهكث اوه  ه عّ ج   يتّ ج ىن يأ ً  هب 
أوررر   ارررما ورررح ععررر  اود ررر عنى ورررح َررر ً اود ررر عنن ورررح  ىررر   اود ررر عنن أي تدصرررم 
لع رره ورر  ا اوىلجررىلدن وووررنر  اإ ئكررة احمل قررة اووىلعررة ا برر ر  او   ىررة او   ررةن ضررم أورر   
وح او ى   أي تدصم وو ى     عى!! ا رما ض رم  ععر  ارنث ذور   أور  ً ع ك رل 

ط ىلر عص   عكى ضهض جىلار   و قكو   ا ع ه او ىر  ى  ر ذا اة ت  ىل  ط قدىن و ت 
ً  أقق عر   ورح ري ر  تّر جث او ىر    هب  تدغشى   ىى ترميث   رىن  رغ ت رني ا رىلارح  

 اةقكي!.
وهلل عك رر ! وهلل عك رر ! أورر   اررما اررىل اوهرر ه اوررمّ تقىرر  أي يك رري اوّ ررىلس ا 

 و رررى االرياح ا غرررا ارررما   رررث يا رررة عك ررر أن  هررره ا عك ررر أن  ٍي  ررر ي ا رررة  ىررر   تدرررىل  
 يا ة.

ردلٍه جلّرلب ر   قر طس س ليايو ذا! أعم       ةعرة هر     تور   و جرة ارما اةعكرىل  يقُ ٍي  لّرٍ
ا عنعةن تهو ل او غً عكى تكر  اوصركةى يور     ر  ورح عر ه ورؤ   وكر يحى ياوهج ر  

  و عررم ط ررر  وررح ا ّ ضرررةى ا اررمأ اوكىعرررة أهنرر  وررر  تكبرر  أي ته رررنَ  ف عرر ه اوق ررر ن 
ياورررّ   ديي ارررما اوق ررر  ً   رررح إررر  أي تدصرررم وهلل! أرأعرررت  ف ارررما اود ّو رررم ا عررر ه 
او ى    ي ىلت عهنُّ او يح وغتص   ضه ه اةك رىلط االعكرىن ْث ق ر ً  ف اوصرغ ن  عرناد 

 ررىلر  ععررا وغتصرر   وو ىرر   اةقكرريى ً ت ك ررل   ررىن ًي ععرر ن ًي و ررو ةى ْث  قرر ار ض
اورنً ياوك رره عهوب ر  ا ّ ضررةن يا ّ ضرة عهىلزارر  اوق ر ن ياوق رر  عه رن اورر يح ور    أ رر ب  ف 

 وّ ج   او ى  ن ضم  ي  اما اودوك   اومّ عل اعث أطىلار اوّ   اىل او ى   ياودى ً.
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 يوح وىلا بة او ى   اما ا ق ث 
  ررررن رررر تق أق ق رررر ق يف أقٍي جق رررردلٍه وقٍ  قررررى أقٍي عقكقررررى هق وقٍعرررردلهل يقُ ٍي  لّرٍ ُوررررٍّ لٍه ُوررررحق اٍو قرررر ُئُ  أقٍي ًق

رر لىلا ُضىللجلررىلُا لٍه يقأقعٍررُنع لٍه ُوٍّررىل وقرر  عل ُعررنل  ا طق ُ ب رر   ق ٍوعق ررنليا وقرر ت   رقدرق قىسىلررىلا  قررُه ن  رر تق  رقكقررٍه جتُق اوُّ عق
رررررر ق لٍه يقوُ لررررررُدهس  ُهٍ  رررررر قجيف يقوقُ ررررررٍح عل ُعررررررنل وُ لقق ُ  ررررررٍه ااسل وُ قٍجهقررررررمق عقكقررررررٍ  لٍه ُوررررررٍح  ق دقررررررىل عقكقررررررٍ  لٍه وقهقكس ل ىق

 .تقٍ  ل لييق 
ض ررر ي  عل اعرررث أطرررىلار ارررما اةعكرررىل  او  عررر  اوهج ررر ن ارررما اةعكرررىل  اورررمّ تررر اأ ا 
ة ة عهكىل يععد   يعدج ن يا ة ة أ  ب ت اأ غ عة ا اومرهلى ارما اوب ر ي او ر   

وه  رة اتورةن  اومّ عىلا     وى ا  ره ى يقىل ترى عه ر  ورنب وه  درى ضرى وه  رة دق ورةى
وه  رة ً   ررح أي عق و رر  ض ر ى اررما او رر ئح اةهوررن او   ر  جعررنا  ي  عرر   يري رر  ى ً 
ً  ورعرىى ورعررى اوررمّ عل اعرث  ررم  أطرىلارأن   هقررث و ررم طرىلر اة رره اوررمّ  عهر   أغررىلارأ  
عّ هرربىى  رر ي  دث  ضررى ورر ضن أي  رر ي عكررى هرر  ن أي قمررى   جدررىن أي ًورر  اوّعرر ت 

 رررر الو  ععررررا ارررر    اودرررر ىه وررررح  رررره ن ط ررررىلر ط  رررر  مبعرررر  اوىلجررررىلأ يورررر   ا ررررة ورررر تى 
ياالعنّن يعّد ث  م  شرثتى  ر هلل ً ع عرن ضّر  ععر ا ى  رم  ور  ع عرنأ ارىل اوق ر ى يط ر ر  
ً  عر   ا عن ارث ا عر  اورمّ عىل رم  ف ط ر ر  اور يحى يط ر  اور يح ً ع رىلي َ ورى  

ةرر ت اررما اودىرر ً يا عرر ه او ىرر  ى يوهررم  اإررنبن يوإناعررة اةو ررة تررده اوّهىررةن  رر ي ذا  ا
ررٍه تقٍ رر ل لييق(ن يأا  درجرر ط او رر    دقررىل عقكقررٍ  لٍه وقهقكس ل و د  ررى ع ررىلي وو رر    )يقوُ لررُدهس  ٍُهىق

 ت ىلي ا اةىنى يوما   ي أي   و َ وكىدصم وهلل   )اةىن هلل رث  اوه ة (.
 يوح َ ً او ى   ا اما اوب  ي اما اودم ا 

 ٍهّقرر  يقأقطقٍهّقرر  يقاترسولررىلا ررٍه ضُررُى ُ ٍذ قرلٍكرردلٍه مسُق ررةق ااُس عقكقررٍ  لٍه يقُو وق ققررىل اوسررُمّ يقاْرقوق ل يقاذٍ لرر ليا  ٍُهىق
اُط اوصُّنليُر )  . (7ااسق ُ يس ااسق عقُك ه  ُضمق

 بهررن أي أقرر   ضدىرر ً اررما اوب رر ي ي ى وررىى طكرر  وررح اررما اةعكررىل  أي  عررم   دائىرر   
ىة ج عك ىى اىل عم   أى ال ى عهكه أ ى تكىل   ره ل عهرىلزأ ارما اودرم اى يارىل ترم ا  ه

ّلرررىلا أقٍي لرررىلا  ررر  اوسررُمعحق ووق أقعرُّ ق رضقررى وة وررر  ى اة ورر   اورررمّ جررر ت ا أي   اوعررىلر  او   رررة  ))ايق
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  رىل ً ُوٍوهلولىلُد(ن ي ذ عم   اة ت اما اة و   اوو ئه عكى اوعىن ياوق عةى يعمرهى أو ورى 
ضن  ياة وة امأ يا ن   م أو  يهنث أو ً يظ عىى  د ىلي اودوىلب اث احمل   ة و رم هر ّة 
ي   رررة ا    ترررىى  ررر ي أ ررر    و  ررر  عكررره ج مبررر  ا  رررنرأ يقكبرررى ضو رررٍت  هىرررة اإرررنب 
او ررر ب ا ري رررى يقكبرررى يعوكرررى ييجنا رررىى يوررر  أي تدع  رررم اوررر أ  ذوررر  يقمسلرررى عهررر   ا 

ىلي ع  ررى يته وكررى يعىكررى؟ ياررما او رر ئح اوررمّ تدع  ررم اررىل  ورر   اوّرر سى تلرر ب   ررل ع رر
ً  ال رى  ً  يأ عر   ي مر ر ى يور  ذاَ   ع ش ا زوحى ضم ا اوسوح  ىأل االرض  رىلرا  يعرن
ذ رر   هىررة جن يو و قررى   ذ رر ى  و ررى ض ررم  جىلار ررى يري ررى   رر ي وّررى اوعررىن ياوق عررة 

 ياودوىلب.
 يضهنل 

ااايطن عكى اوّ ىل اومّ ظ  ن يارما اور ض  ا  رث   و غً عقىل ل ا تدبن ت اض  
او  عررن ضرر  وعررة يأ رر ب علقكررنل اةرر تق عكررى رضرر  دق رري ضرر  أي رر   اوررّ؛  اوب ررث ن رضرر  ً 
ن عكرررى شرررن    ررر ص او ررره ات عكرررى  تق ورررى جعرررىلر اوررردعك؛ ا اورررّ؛ او رررهّ  اوب رررّ 

ا ن يو ّ ر  رض  أيا   اووص ن  ضهم   ضربهضن يارىل رضر     رت او ره ات تىل  ري  و رى  ورا 
ا اوىلقت   عى    ت تد ك  ى ا وىلا نن ياىل ور  جهرم اوّو ر د حىل رىلي   رىن يعّص رىلي 
عك ررىن ًي أرعررن اّرر  هررىٍل ق أووكررة عكررى اررمان   جملرر   ً عدعررن وررىن عكررى أي  اوىلقررىل  عكررى  
 رغً اوّورر د ا اررما اوبرر ث ععررا  هرر مى  ذ   ررح وكورر رل أي علهرر يدأى ا اوب ررىلث اورر  

 تّ يوت ذو .
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 اللحن اللغوي في ميزان النقد

ذسناءذالروس
*

ذ

 
 

ذُمَلخَّصذالبحث

يتناول هذا البحث بعض ما ُنِسَب للعامة واخلاصة من  اللحن  دلاسا نة والتم،ن،   
معتمااً على احلركة النماينة النأ يم،منو  نصل متنننات حلن  العامنة كاللنروح والنر و   
وحيننناول مننن  ستذلنننا ا نننتنباط انصنننصل النننأ ا نننتنا حل،عنننا ادلتمنننامصن    تنننح،  بعنننض 

ن لننو واعنناً ممبنصاًل   ،سننةاً للوننة ومراعنناة لت صسهننا علننى اال نتعماالت اللوصيننة شلّننا مننّاسوا ي
يلسننننننة الننننننا من انننننا  حئ مننننن  ادلملننننن  اال نننننت نا  انننننذ  انصنننننصل لمبنننننصل  ا ننننننة مننننن  
اال ننتعماالت ادلسننتحالة الننأ ُو ننو ء ننا يس نناس عننا عة  لتص نن،ى  را نن  المننصل علننى 

 متللمي اللوة  وف  مصاعا مر ضاة  وم  غة ما ع ط.
علنننى انلسننننة يمنننر ئو س نننر ننننن يي اخل نننل اللونننصّي نننننن ننننرا  مننن  فلنننّص اللحننن  نحّن منننا 

عظ،   وال  نّ،ما يّن يس ناس ادلتلّلمنن دتنّو اصاننب اللونة كافنة  و عنّ  نظامعنا النحنصّي 
حئا ا نتمّر  ون انابط يو ننن والترّ  والااليّل والتصيّت  وم  علن هذا الضتل اللوصّي 

رب،ننة عنن  يصننصذلا النتنن،حة  ويعّراننعا مننى   نناول النن م  ح  ين ينننلأب ءبننناس العنننن سم،ننب 
 التتعي والض،اع.

                                                 
 ماّس ة النحص والترف   كل،ة اآل اب الرابعة دلمن، رة  اامعة  مل . *
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صننننح،  ين ةنننناهرة اللحنننن  ل،سننننو ااينننناة  وين اللحنننن  واننننا  ننننب،لو ح  يلسنننننة 
  وين التتنننننن،خ   يس ننننناس العاّمنننننة ( ٔ)بعنننننض ادلتمنننننّامن  ومننننننع  فتنننننحاس ملنننننعصسون

ستفنناً دلننا حينناث   نننن وا نن    ب،ننا يّن ان(ٕ)واخلاصننة ي ينم ننى منننذ المننرن اليننا  اذل ننري
كنننانصا حينننويون  ويتحّرانننصن يعنننا  احلنننرج مننن  ين ب  نننصا   كتمعننن   وينّبعنننصن ننننن  يايمننننا 

  وكاننننننو انننننصابط اخل نننننل والتنننننصاب واانننننحة   (ٖ)الت ننننن  ويلنننننّا ون عل،نننننو النلنننننة
يئها    فإن نا  عننع  عنيس من  ال لن   نعصاً  يو  نب  ح  لسنا   اخل نل عننصاً  رااعنصا 

 واعتذسوا  وفاؤوا ح  التصاب  وم  ذَت ة ة   اللح  زلاو اً غة فاٍش وال عاّم.
يّما ما حياث   يايمنا هذ  فعص انرب من  اخلَْلنط واالان راب   ح ساك المصاعنا 
وادلعنناية  واضلننراف للسننان عنن  الن ننرة اللوصيننة السننل،مة  مننى كنناوٍن ةنناهٍر   ئلنن  كلّننو  

علنننى منننا نبّنننو ي نننتائ  ننننن اسك يننننو كنننذل   واخل نننل اللونننصّي ح   نننّا  عننن  الت ننن  ال يننن
ال سنصف مننو علنى بن،نان اللونة منا ام معروفناً يننو س نل  ومنا  ام ننن الاكتصس مناين ادلبناسك 

هناك م  يرّ   ح  التصاب بناس على معاية وااحة اعا ي نتفنا لضنب عا وحيضنا عا 
 (ٗ)و اوينعا ل،لصن ف،عا عتمة للسان العريّب ع  ال ل 

وي باب هذا التعاون والضتل اللوصّي كيةة  للّنعا  عص  على  لنعببعا ح   راانى 
ادللاننننة احلضننناسيّة للّمنننة العرب،ّنننة  ومعلنننصٌم يّن اللونننات  رمنننى دس مننناس انمننن  النا منننة انننا  
و نحاس دضلااسها  وهذا الوااى هص منا انرّي يصنحاب الناعصات ادللنبصهة السناعن ح  

                                                 
 .ٕٕٓ/ٕانظر: الب،ان والتب،ن  (ٔ)
ننلِّ،و ٜٛٔ( من  متنننات اللحنن : منا  لحن  ف،ننو العنصام لللسننا ي )ت (ٕ هنن(  وحصنتح ادلن نن  البن  السِّ

هنن(  وحلن  العنصاّم ٜٕٔ)ت  هنن(  والنتن،  ليعلنبٕٙٚهن(  وي ب اللا ب الب  مت،بة )ت ٕٗٗ)ت 
هنننن(  و ّسة ٔٓ٘هنننن(  و يم،نننخ اللسنننان و لمننن،  ايَننننان البننن  ملننني التنننملِّي )ت  ٜٖٚلل ب،ننناي )ت 

هن(  وادلاس  ح   مصمي اللسان و عل،  الب،ان البن  هلنام ٙٔ٘الوصاص   يوهام اخلصاّص للحريري )ت 
 هن(....ٚٚ٘اللخمي )ت 

 وما بعاها. ٜٔ ( انظر: حيضاح الصمخ واالبتااس ص:(ٖ
انظننر ممالتننو ادلعنصنننة: )السننخخ ادلننللصس   ين اخل نننل ادللننعصس سننة منن  التننصاب ادلع ننصس(  ادلنلنننصسة  (ٗ)

 ٜ٘ٔن ٜٓٔام  كتابو )ضلص وعي لوصّي( ص: 



ذسناءذالروسد.ذ

72 

 

النتحى  وهص ن م  علن العربّ،ة   ع،صن يا،ال  سعى ح  ح منان لونات التخنبخ م  
 العتر انكير  ةوسة و لباً  صل العاي.

على ين ئلن  ال يعنأ ين نسنّل  دلصامنى ادلنو ي النذي يلنو حل،نو  نال العرب،ّنة  بن  
  حنو يضى على عا   ادلختتن ويصحاب المراس مسؤول،ة عظمى  تمي     ح نا  السبنبُ 

حلمايتعنننا  واحلنننناظ عل،عنننا  و ع يننن  انتمننناس انبنننناس حل،عنننا  حئ هننني يولننن  ممصِّمنننات هصيتننننا 
 وواص  .

وال غنننننا عننننن  ايحلننننناح علنننننى ب،نننننان اخل نننننل والتنننننصاب  وسصنننننا انس ننننناس اللنننننا عة 
ينناعص ح   وهننذا و تننصيبعا   كننّ  عتننر   وذتّننة  ركننة ّل،ننخ مسننتمرّة   هننذا ايانننب 

 .(ٔ)اال م نان
ئلنننن  ح   ل حّن ادلبالوننننة والتلنننناب    التخ  ننننة شلّننننا ال ين،ننننا  وس ننننا يّ أبللّننننننا نمننننص 

علننو النتننا ر ادلراننّصة  ولعلّننو منن  ادلستحسنن  التص بننى   حمننراس التننصاب و ضنن،،   ا ننرة 
علننى ين يلننصن ئلنن  وفنن  مصاعننا مر ضنناة  ال ختننرج عّمننا هننص ممبننصل لوننصاّيً   لبنناً  اخل ننل

 وجتاب  ي ال،ب ا تعماذلا على يلسنة النا من اا.للت،سة  ومراعاة لت صبس اللوة 
هنن(   عنر و ٜٙٓٔوالاعصة ح  الت،سنة ماةنة صنرّح انا اللنعاب اخلننااي )ت 

بعا ين  اق    و   حااية ح سنال )النن( علنى )كافّنة( وحن نن   سة الوصاص  مال على
لنننص امتتنننر    نّ  : » ننننن ( ٙٔ٘ي ينننر  ئلننن    كنننتم العنننرب  ستفننناً للحرينننري )ت 

انلنننناظ علنننى منننا ا نننتعملتو العنننرب العاسبنننة وادلسنننتعربة  ّ نننر  الصا نننى  وعسنننر النننتللب  
 .(ٕ)«دلعرب،ة على َم  بعاه 

على ينّنا نؤكا اثن،ة ين هذا التص بى   التتح،   ب ين يلصن مضبص اً ءصنصل 
،،ى  وهنننص منننا ال واانننحة  ر ضننن،عا اللونننة السنننل،مة  وحاّل يل انمنننر ح  االنننننتت والتضننن

 يراص  غ،صس على العرب،ة.

                                                 
م  ادلتننات احملالة   هذا الباب: مع   انس اس اللا عة حملما العا    ومع ن  يس ناس الُلتّناب  (ٔ)

 س اس العرب،ة ادلعاصرة عنا الُلت اب وايئاعّ،ن نزتا سلتاس عمر..لل عبتوي  وي
 ٕٕٓعر و على  سة الوصاص ) سة الوصاص وعر عا و صاع،عا و لملتعا(  (ٕ)
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ت ننن  علننى 
ُ
غايننة انمننر ين التص بننى    ا ننرة التننصاب  واننبط انس نناس التننرحية ادل

فسننا ها يو ا ننتلراهعا ي عننى بريينننا للحننناظ علننى اللوننة ودتلننن السنناعن ح  التلننببث 
 اا م  مسعاه   ون  رج يو ا، .

النأ  صصل احلُل  دلتحة على ادلنر ات وم  ذتة استاس هذا البحث ين يتلّمو ي
استّ عننا بعننض ادلتمننّامن الننذي  ن عننصا ح  الت،سننة  وادلبيصلننة   لنننااي عننرو ع  ونمنناه  
متننات حل  العاّمة واخلاّصة  دلعرفنة منا صناسوا عننو   مبنصل ا نتعمال بعنض انلنناظ 

غنةه   لت نت نا  الأ عاعو   يما   شلّا و و بعضنع  ءنّنو س نل لونصيص  وصنّححو 
 بذل    احلُل  على ما يرِ  عل،نا   يايمنا هذ  م  يلناظ وا تعماالت مستحَالة.

 :(ٔ)ولعّ  يه  انصصل الأ يعاسوا حل،عا

ذيفذبابذالداللة:ــذـ1ً

ـــذأذ التخفُّــمذمــنذالفــرنوذا انووــةذالودــاةذبــقذابلفــاالذا تقا بــةذيفذداللتهــا ذذذذـ

ذادف:ناستجازةذإحلاقهاذببابذالرت

 ننننّل  رتعنننننصس علمنننناس العرب،ّنننننة بصمننننصع ةننننناهرة الننننوا ف ف،عنننننا  فلعنننناس  ننننن،بصيو )ت 
  وصننننّنخ (ٕ)«اسننننتتف اللنظننننن وادلعننننا وا ننننا» ( ح  ين ِمنننن  كننننتم العننننرب ننننننهٓٛٔ

  وعمنا بعنض ادلتمنامن يبنصادً   (ٖ)«منا استلننو يلناةنو وا نمنو معان،نو»اللوصيّصن   
مننننع  مننن  يعننناس ح  يّن انصننن  ين يلنننصن للننن  لنننن    و (ٗ)متننننناك  لللنننناظ ادلوا فنننة

معا سلتصص  وين الوا ف ومى للحااة ح  التص ى   اللوة  وهص مظعر من  مظناهر 

                                                 
يعنناس ح  بعننض هننذ  انصننصل علننى ضلننص رلمنن   . يزتننا مننّاوس   كتابننو: )متننننات اللحنن  والتيم،ننخ  (ٔ)

 وما بعاها.  ٘ٙظر: ص: اللوصّي  ىت المرن العاعر اذل ري(. ان
 ٕٗ/ٔ( اللتاب (ٕ
 هن(  واللتاب  ممو مااا الذهيب  وصاس ع   اس النلر بامل ٕٙٔ( منع  انصمعي )ت ٖ)
هننن(   ّوينن  ملننل  المننرين   دب )اللننن  الصا ننا للمعننا  ادلختلنننة(  ص ٕٙٚ( منننع  ابنن  مت،بننة )تٗ)

 وما بعاها.  ٜٖٗ
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اعل  ين استتف اللنظن الستتف ادلعن،نن هنص »هن(: ٖٚٚلرا عا  مال الناس ي )ت 
ف،نو بلنن  ال  الصاو والم،ا  النذي  نب ين  لنصن عل،نو انلنناظ  نن كن  معنا ُبنَت ب 

يلنننركو ف،نننو لنننن  يسنننر  فتننتننن  ادلعنننا  وال  لتنننبو  واسنننتتف اللنظنننن وادلعنننا وا نننا 
ٌ ين هننذا المسنن  لننص ي يصاننا ي يصاننا   سنن  بعننا احلااننة ح  التص بننى   انلننناظ  وبننن 

 (ٔ)«م  االّ ساع ما ُوِاا بصاص  ...
والعسنلري  (ٕ)هنن(ٖٜٖهن( واب  فناس  )ت ٜٕٔوئهب رتاعة منع  لعلب )ت 

هنننن( ح  يننننو منننا مننن   نننرا ف   اللونننة  وبنننّن انسنننة ُ ّ تنننو  فننننّ  علنننى ين ٜٖ٘)ت 
ين كننن  ا نننن  نننراين علنننى »..و « واانننى اللونننة  لننن،   ال ايت ف،عنننا  نننا ال ين،نننا...»

معا م  ادلعا  وَعن م  انع،ان   لوة وا اة فإن ك  وا نا منعمنا يمتضني سنتف 
 (ٖ)«للان اليا  َفْضًت ال حُيتاج حل،وما يمتض،و اآلسر  وحاّل 

ومع منننات انلنننناظ  افلنننة بب،نننان الننننروق الام،منننة بنننن انلنننناظ متماسبنننة ادلعنننا   
هنننذا ح   (ٗ)ضلنننص: اللنننل  والمننناح  والسننننة والعنننام  والعمننن  واللبنننّب  والعلننن  وادلعرفنننة....

 (٘)اانب ادلتننات الأ يفر ت لب،ان النروق   اللوة
ءن لن،و كنن  منا عنّاو  منن  ادلنوا ف هنص كننذل  علنى وانو احلم،مننة  ومنى التسنل،  

وين منو صنات للليس كير ا تعماذلا فتاست منى الن م  ا ناً لنو  وين َمنَر   النوا ف    
كية م  ان ،نان ح  لونات استل نو  يو رلنايات عناعو  يو غنة ئلن  شلّنا عُنا   نبباً 

اول لللننننناظ ادلتماسبننننة   ادلعننننا يننننؤول   فننننإن اال ننننتعمال ادلت نننن(ٙ)لصمننننصع هننننذ  الظنننناهرة

                                                 
 .ٖٖ٘( البواا ايت ٔ)

   ونملو ذتة ع  ع،خو لعلب.٘ٔٔن ٗٔٔ( التا يب (ٕ
 ٕٔ( النروق   اللوة (ٖ
( منعننننا انلننننناظ البنننن  السننننل،و  وفمننننو اللوننننة وي ننننراس العرب،ننننة لليعنننناليب  وانلننننناظ اللتاب،ننننة للعمننننذا   (ٗ

 وادلخت  الب   ،اة  وهي م بصعة رت،عاً.
اللونننننة نيب هنننننتل هنننننن (  والننننننرق البننننن  فننننناس   والننننننروق   ٕٙٓ( منعنننننا كتننننناب الننننننرق لُم نننننُرب )ت (٘

 العسلري.
 وما بعاها. ٜٚ( انظر الوا ف   اللوة ص: (ٙ



 اللحنذاللغويذيفذموزانذالنقد

07 

 

دلننننروق ب،نعنننا ح  التتعننني  فتتنننب  مننن  مب،ننن  ادلنننوا ف  يمنننا العنننص ة انننا ح  يصنننصذلا  
 ومعرفة  ما   النروق ب،نعا فلمر عسة  س ا ا تعتى على ادلختتن  بَنْلَو العاّمة.
ه    وما يسذ عاس ص متننات اللح    مصااى كينةة علنى َمن   نبمع   لناب َ 

سصننا النننروق بننن هننذا النننمط منن  انلننناظ وخت  ننة العامننة   اننصس ئلنن   وال  ننّ،ما حن  
 كان ا تعمال العرب النتحاس شلّ  حُيترب ا  ما يل بتل  انلناظ ح  الوا ف.

ومننن  انميلنننة علنننى منننا  نننلخ منننا ئهنننب حل،نننو ابننن  مت،بنننة   دب )معرفنننة منننا  ضنننعو 
وحّّنننا اآلُل يّوَل »بننن )اآلل( و)السننراب(  مننال:  منن  التنرينن  (ٔ)النننا    غننة مصاننعو(

فعننص الننذي  ننرا  نتننَخ النعنناس كلنّننو  النعنناس ويسننرَ  الننذي يرفننى كننّ  عننيس  ويّمننا السننراب
ن،ا )ت  (ٕ)«ماس هنذا النذي مالنو مالنو غنةُ   وحنلناس »هنن(  منال: ٕٔ٘وس   عل،نو ابن  السِّ

عيس  ُِى بو  نّن ئل  ملعصس معنروف م  ينلر ين يلصن اآلُل السراَب م  يع ب 
 (ٖ)«  كتم العرب النت، 

 مث  اق رتلة م  اللصاها  ؤيّا ما ئهب حل،و.
انميلننننة ييضنننناً مننننا يسننننذ  احلريننننري علننننى َمنننن  مننننال للمننننا  : )االننننو(  مننننال:  ومنننن 

واالست،نناس مننا  لننا  اخلل،نن  بنن  يزتننا ين يُمننال دلنن  كننان ما منناً: امعُننا  ودلنن  كننان   منناً »
 (ٗ)«اااً: االويو  ا

هنذا  وحن ئكنر  بعنض اللونصّين فمنا وس    »مال اخلنااي    عل،مو علنى ئلن : 
و ننناق عنننصاها  مننن  احلنننايث « ان ا ينننث اللنننرينة و  كنننتم النتنننحاس منننا بالننننو..

منى يّن الننرق لنص َ نِلَ  فإّننا هنص  سنب »النبصّي وم  يمصال العلماس   ادلسللة  مث مال: 
                                                 

 ٕٔ( ي ب اللا ب (ٔ
  وهنذا النذي ئهنب حل،نو من  التنرين  بنن اآلل والسنراب مالنو لعلنب وابن  الّسنل،و ٕٛ( ادلتاس ننسنو (ٕ

 وما بعاها. ٖٚ  واللسان يول/ ٕٚٙٔوايصهري  انظر: التحاح يول/ 
  و ّصأب بن اآلل والسراب   ادلعا انصمعي  وابن  بنري. انظنر اللسنان: ادلصانى ٚٔ/ ٕ( االمتضاب (ٖ

 الساب .
 ٛٔ٘(  سة الوصاص وعر عا (ٗ
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تماق  ولتمننناسب معن،،عمنننا ومنننى كننن  وا نننا منعمنننا مصمنننى اآلسنننر انصننن  وممتضنننى االعننن
 (ٔ)«وعاع  ىت صاس  م،مة عرفّ،ة

واخلنننااي   نّتننو السننالخ بننتطب ي سنناً لمبننصل هننذا الضننرب منن  الت ننصس الننااليل 
  معننا  انلننناظ: يوذلننا: ين يلننصن النننرق   ادلعننا بننن الللمتننن يسننةاً  ،ننث ةلنن  

  واثن،عنننا: ين  نننؤول الللمتنننان ح  النننوا ف   ا نننتعمال ومنننصع ح نننااعا مصمنننى انسنننرأب
 النتحاس شلّ  حُيترب ا   واليالث: ين يل،ى ئل   ىت يتب   ن لة احلم،مة العرفّ،ة.

فننإئا ااتمعننو هننذ  اللننروط انناي ح سننال الللمتننن   دب ادلننوا ف  وحن كننان 
 تمامعما.معناعا   انص  على عيس م  التباي   وععا لذل  التباي  اع

ونظننا ر ادليننالن السننالنن كيننةة  منعننا مننا ياننايو  منن  ا ننتعمال )الظننّ ( و)النننيس( 
 .(٘)  و)التتابى( و)التصا ر((ٗ)  و)افوق( و) نر ق((ٖ)  وكذا )ادلا اة( و)اخلصان((ٕ) عا

علنننى ين ئلننن  ال يعنننأ المنننصل د نننت اية حلوننناس الننننروق بنننن انلنننناظ ادلتاان،نننة   
اً  وك،خ يلصن ئل  و مة التعبة مظعر م  مظاهر لراس العرب،ة الأ  ّتسن   اللتعا م لم

وفرة انلنناظ الاالنة علنى اللنيس منظنصساً حل،نو   سلتلنخ  ساا نو وي صالنو  ومتنناوت »نن ب
 .(ٙ)«صصس  ويلصانو

                                                 
 ( ادلتاس ننسو.(ٔ
( ذلننن    الننننرق ب،نعمنننا يمنننصال منعنننا ين الظنننّ  يلنننصن دلل،ننن  والنعننناس  وال يلنننصن الننننيس حال دلنعننناس بعنننا (ٕ

  والننننروق   اللونننة ٓٓ٘نننن ٜٛٗ مننن   نننّصأب ب،نعمنننا. انظنننر:  تنننح،  النتننن،  الننن وال  ومننن  اللونننصين
 .٘ٔٗ  واللسان ةل /ٖ٘ٙ  و سة الوصاص وعر عا ٕٙ٘

( مننالصا ح ننا ال ُ سننّمى ما نناة حال حئا كننان عل،عننا  عننام  وحال فعنني ِسننصان  ويانناي اخلنننااي ين يسننتعم  (ٖ
  ٔٗٚ  ٕٔٔنن ٕٓٔ  و سة الونصاص وعنر عا ٗٚ٘ي اعا  عا اآلسر رلاياً. انظر: النروق   اللونة 

 .ٔٔٗواللسان م،ا/ 
( م،نن : التنننربق للاسننام واالفننواق لننثساس  وانكيننر علننى التسننصية ب،نعمننا  انظننر:  سة الوننصاص وعننر عا (ٗ

 ٖٓٓ  واللسان فرق/ ٗٔ٘ن ٖٔ٘
معننا  ويلنعا لنو هنذا يصن  »مالصا التتابى: اال تال  ون فاص   والتنصا ر: منى فاصن   منال اخلننااي:  (٘)

 سة الوننصاص وعننر عا: « االعنتماق....لل  وس    ا ننتعمال العننرب وانى كنن  منعمننا مصانى اآلسننر..
 .ٜٙٔ  وانظر:  تح،  التتح،خ ٖٙن ٕٙ

 ٙ( انظر ممامة حتم،  كتاب )النروق اللوصية( للعسلري   بعة  اس العل  واليمافة  ص: (ٙ
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علنى منا ننن وم  ادلت ن  ين رتلنة انلنناظ النأ يلنو ح  النوا ف   لسنان العنرب 
هنني  لنن  الننأ ال حتمنن  النننروق ال،سننةة بننن معان،عننا نننن كننتم الُلننرّاح   يظعننر منن  ا ننتمراس

م،مننة  عبةيننة كنننلأب  ولعننّ  ئلنن  هنننص السننبب النننذي اعنن   لنن  الننننروق  تتعننى علنننى 
لسنان الننا      نن بم،نو يّننناط يسنرأب من  انلنناظ زلتنظننة بتنرب هنا  من  ضلنص  لنن  

ّب  وايننصع  والع ننك  والَلننَرم  الننأ  عننّل عنن  مرا ننب ادلعننا  كنناساات اللنن اعة  واحلُنن
والبخنن ... يو  لنن  الننأ دت،ّنن   بننا ى انصننصات كنناحلن،خ والنحنن،  والع يننخ واذلننناي   

 والعصي .... وما يعبو ئل .
اســتجازةذالتوس ــدذيفذدالالتذابلفــاالذإتاذكانــ ذالداللــةذ، ــ  ذ ــازا  ذمــدذذــــذبذ

ذشووعذهذاذاجملازذفوها:

ننننن  اخلننننناّص  يو ُبت ننننن  العننننناّم  يو  دب اجملننننناي   العرب،نننننة وا نننننٌى  فلينننننةاً منننننا يُعم 
 بناس على ما بن اللن  و م،متو اللوصية م  صلة.(ٔ) لتسب انلناظ معا  ااياة 

 واحلّ  ينو ةل  التم،،  بن مستصين م  ادلعا  يلتسبعا اللن  دجملاي:
اجملايّي  ظّاً وا عاً من  اللن،صع   نىت يتنب  ادلستصأب انول: ين ينال اال تعمال 

  ععر و وَ ْوس  على انلسنة  ن لة اال تعمال احلم،مّي للللمة  وما يتة يعنعر مننو  
 وهذا بّنٌ   يلناظ م  ضلص: التتة وال كاة واحلر والُلنر والنناق..

تلّل  وهنص علنى وادلستصأب اليا : ين يبمى اللن  زلافظاً على رلاييّتو  ف،ستعملو ادلن
 سايننة ءنننو يسننتعة  لوننة معنننا  انصننلي  وكننذا يتلّمننا   ننامعص   ومنن  انميلننة علننى هننذا 

لونة  من  احل،نصان  ننن وهص سلتصصة دينسنان نن الض رب م  اجملاي ا تعاسة كلمة )اللنة( 
 ب  وللَمصات م  انوا  وانع،اس الأ ذلا عروة  لبو الن .

دب اجملنننناي   حانننناية كيننننة شلّننننا يُ سِج   دب انس نننناس ومننننا ا ننننتنا اللوصيننننصن ح  
اللننننا عة  فننننإئا كانننننو الااللننننة  تننننّ  علننننى واننننو منننن  يواننننو اجملنننناي   الللمننننة يد ننننصا 

 .(ٕ)«فت حُيَل  دحَلْ ِر   اجملاي حال دلَسَنو»اال تعمال وصّححص   
                                                 

 ٗٙن ٖٙ( انظر حل  العامة والت صس اللوصّي (ٔ
 .ٛٚٗماذلا اخلنااي.  سة الوصاص وعر عا  (ٕ)
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  خت  ننة َمنن  منن (ٕ)  و بعننو ف،ننو احلريننريّ (ٔ)ومنن  يميلننة ئلنن  مننا ئهننب حل،ننو ابنن  مت،بننة
ى الرِّفمة اخلاساة ح  السنر )مافلة(  حئ هني ملنتمة من  )المننصل(  فنت  سنمى مافلنة    

  ىت  ؤوب م   نرها.
هننن( ح ساج هننذا اال ننتعمال   دب انس نناس فنمنن  ٓٗ٘وي يننر ض ايننصال،مي )ت 

هضنن وهنذا غلنٌط  منا يالنو العنرب  سنّمي النا»ع  انيهري مصلو ساّ اً على اب  مت،بنة: 
ننننننر   ذلننننننا المنننننننصل  وهننننننص عننننننا ى   كننننننتم    ابتننننننااس ان ننننننناس مافلننننننة  ننننننناؤالً ءن يُنَ،سِّ

 .(ٖ)«والذي مالو انيهري هص مصل اب  انعرايب»   مال ايصال،مي: «فتحا ع 
 (ٗ)وبنحص ما  لخ سّ  اخلنااّي على احلريري.

يا  ُ سنَنو   وال بنى ين  سم،ة الليس  ا يؤول حل،و انرب من  اجملناي معنروف  
هذا ادلصاى حسرااع  ماي يمى  ن لنة منا ومنى  نناؤاًل  ولنو نظنا ر   كنتم العنرب  منعنا: 
 سم،تع  التحراس )َمنايَة(  ناؤاًل لعابريعا دلنصي  و سم،تع  اللناي  ) نل،ماً(  نناؤالً لنو 

 .(٘)دلستمة
( لونننة اينسنننان  هنننن( علنننى مننن  مننننى ا نننتعاسة )الَلنننَنةٖٖٚوس   ابننن  ُ ُسْ نننَتصيِو )ت 

ول،و ئل   ُنَلر   اللوة  وحن كان انصن    اينسنان  نّن يكينر اللونة علنى »مال: 
التلنننب،و واال نننتعاسة واالستتننناس واجملننناي  ولنننص ُ ِظنننر ئلننن  ف،عنننا لضننناق اللنننتم عل،ننننا  
وَعُسَر الب،نان عم نا   ننص ننا  ومنا يعن  يهن  اللونة ين )الل نَنة( ال  لنصن حال ل نسنان  
ولنننص عننننصا ين هنننذا العضنننص ال يلنننصن حال لنننو لتنننامصا  وللننننع  ئهبنننصا ح  يننننو ال ُيسنننم ى 
دللننننة يول النننن  َمننن  غنننةُ   وئلننن  س نننل  ن ننن  حيظنننرون بنننذل  اال نننتعاسة والتلنننب،و 
واالعننتماق ومعننا  كيننةة مبا ننة   اللوننة  ولننص عنن نا ين ليت منن  اللننعر واللننتم الننذي 

 (ٙ)«اينسان ن ،نا منو دللية ننو ئا ٌى فاٍش ملعصسٌ  ما ُ َي ف،و دللنة غة عضص
                                                 

 ٕٗ( ي ب اللا ب (ٔ
 ٖٛٗ(  سة الوصاص وعر عا (ٕ
 ٓٙٔ/ٜ  وانظر: كذيب اللوة ٜٜ( عرح ي ب اللا ب (ٖ
 ٖٛٗ(  سة الوصاص وعر عا و صاع،عا (ٗ
 ٙٓٔن  ٗٓٔ( انظر: انااا  الب  اننباسي (٘
 ٖٕ٘(  تح،  النت،  (ٙ
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عُنو  فا تعاسة اللن  لوة منا ُوانى لنو مبناح   اللونة علنى منا منّرس ابن   س نتصيو  وَمننْ
 ضنن،،  علننى ادلتللمننن  وهننص فنناٍش   كننتم العننرب  وال ينبونني ين يُنناسج ِميلُننو   دب 

 انس اس اللوصيّة.
 ومننننننننن  انميلنننننننننة علنننننننننى ا نننننننننتنا ه  ح  اجملننننننننناي ييضننننننننناً س ب ابننننننننن  هلنننننننننام الل ْخمنننننننننّي 

ادلنرية النأ منات عننو يواعنا  هن( حئ س ّل من   ّنىٜٖٚهن(على ال بب،اي )ت ٚٚ٘)ت 
كننان ينبوني لنو يال يُناس  هننذا   »)يسملنة(  ومنال: انسملنة: احملتااننة  منال ابن  هلنام: 

نُ  بنو حل  العاّمة  ننو ما مال بو كية م   اللوصين  وما  لا  بعض يهن  اللونة ال  ُلح 
العاّمُة مال اب  انعرايب سزتو  : انسملة: الأ مات عنعا يواعا  وهذا النذي مالنو ابن  
انعننننرايب هننننص ادلعننننروف الننننذي يسننننتعملو النننننا  منننناةاً و ننننايياً  واعننننتماق انسملننننة منننن  

ية الننأ مننات عنعننا يواعننا يسملننة دلننا )ايسمننال( وهننص ئهنناب النن ا  وننا  ...فُسننّم،و ادلننر 
يناذلننننا   انغلننننب منننن  احلااننننة وعننننّاة احلننننال عنننننا فمننننا يواعننننا ادلنننننن  عل،عننننا والمننننا   

   وهذا ييضاً رلاي ملعصس عتمتو السببّ،ة. (ٔ)«ءمرها

ذاستجازةذ، حو ذاللفظذإتاذكانذلهذنجهذمقبولذيفذاالشتقاو:ــذجذ

يعننننناست كتنننننب اللحننننن  ح  يلنننننناظ عننننناعو علنننننى يلسننننننة العاّمنننننة واخلاّصنننننة حلمعنننننا 
  معناهنننا يو لنظعنننا  فعنننّاوها مننن  انس ننناس النننأ ينبوننني ننننن  سنننب يسا عننن  ننننن التحرينننخ 

دلتتبعنني  ننن  النتننا ة ين يت نبصهننا     ننن الننتمو ذلننا يسننرون يواعنناً منن  التننحة  
وناير دلنا منّاس ادلنانعصن ي نا ملنتمة معتماي    ئل  على المصل ح نا ملنتمة من  انذس م

منننو  وا تلننعاوا دلننا ئهبننصا حل،ننو ددلسننمصع منن  كننتم العننرب  وبلننتم منن   ننبمع  منن  
 العلماس.

                                                 
 ٕ٘ن ٕٗلسان ( ادلاس  ح   مصمي ال(ٔ
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وم  انميلة على ما  منا م كتُمعن    منصذل : )فنتن يسنتله  ايكنرام(  ومنا منعنو 
(: اختننننذ هننننن(  نن معننننا )ا ننننتله ٗٙٚ)ت (ٖ)  والتننننناي(ٕ)  واحلريننننري(ٔ)ابنننن  مت،بننننة

هنننن( ين يلنننصن )ا نننتله ( ٕٛ٘ايهالنننة  وهننني السنننم  والنننَصَ ك  وي ةننننى ابننن  بنننّري )ت 
ملتماً م  )يه (  وادلعا ف،و على التةوسة  يي: صاس يهتً للنذا  كمنصذل : )ا تل نا 

 .(٘)  و بعو اخلنااي(ٗ)الرا ( و)ا تلبر النخ ( و)ا تنصق ايم (
دلننذال ادلع مننة  والتننصاب عنننا  ) اعننر(  وس ّننل احلريننري مننصذل  للخب،ننث )ئاعننر( 

من  )الناعاسة( وهني اخلبنث  ال منن  ننن  سنب مصلنو ننن ددلعملنة  نن هنذ  الللمنة ملنتمة 
 .(ٙ))الذبعر(

  ين يلنننصن ا نننتعماذل  )ئاعنننر( (ٜ)  واخلننننااي(ٛ)  وابننن  بنننّري(ٚ)وي ةننننى اينننصال،مي
 النا   يي: ب،نع .صح،حاً  وينو ملتٌ  م  )الذبعر(  نن )الذاعر( يَذَعُر 

حنَاث ال منانى من   تنح،حو حئا كنان لنو 
ُ
ويدل  اب   س نتصيو ح  ين اال نتعمال ادل

وانننو ممبنننصل   االعنننتماق  وحن ي  نننتلل  بنننو العنننرب  وئلننن    كتمنننو علنننى منننا منعنننو 
لعلنننب مننن  منننصل العامنننة: )يِعنننر  َ َْعننن (  والتنننصاب: )يْسِعنننأ َ َْعنننَ (  فبنننن  ين منننصل 

ولننن،و ئلننن  ا نننل   العرب،نننة  وحن كنننان غنننَة منننا » ئ مننن  العاسيّنننة  منننال: العامنننة منننلسص 
   (ٓٔ)« ستعملو العرب

                                                 
 ٕٔٗ( ي ب اللا ب (ٔ
 ٖٛ(  سة الوصاص وعر عا و صاع،عا (ٕ
 ٚ٘٘ن ٙ٘٘(  تح،  التتح،خ (ٖ
  وادلننناس  ح   منننصمي ٜٔٗنننن ٛٔٗ/ ٙ  وانظنننر: كنننذيب اللونننة ٖٙٚ(  سة الونننصاص وعنننر عا و صاعننن،عا (ٗ

 ٕٗٔاللسان 
 ٖٛ(  سة الوصاص وعر عا و صاع،عا (٘
 ٕٚٔ( ادلتاس الساب : (ٙ
 ٜٕٔحصتح ما  ولط ف،و العامة (  لملة (ٚ
 ٜٗٚ(  سة الوصاص وعر عا و صاع،عا (ٛ
 ٕٚٔ( ادلتاس الساب  (ٜ

 ٛٔ٘ تح،  النت،   (ٓٔ)
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ونظا ر ما  لخ م  ا تنا ه  ح  االعنتماق    تنح،  منا س نل  غنةه  كينةة  
  و)دَتَو نَر واُعنو( دلن   ونّة واعنو من  (ٔ)منعا:  تح،حع  ا نتعمال ) نا ر(  عنا رت،نى

 ...(ٖ)يُلير السؤال   و)ُمْلٍا( دل (ٕ)الوضب

ذيفذبابذبناءذالكلمةذا فردة:ــذ1ً

حن معظننن  منننا ي سانننو متنننننص كتنننب اللحننن  مننن  يس ننناس لوصينننة ينضنننصي حتنننو هنننذا 
نننن البنناب  حئ يسننذوا علننى يهنن  يمننا   ختلنن، ع    بننناس الللمننة ادلنننر ة  وهننذا التخلنن،ط 

لتنصيت النأ حيلمعنا ايعنا مر ب  ح  مصانن الت نصس انن على ما يظعر شلّا يوس و    كتبع  
 .(ٗ)انم   واينصح ح  ادلماللة يو ادلخالنة  يو ح  الم،ا  اخلا ئ يو غة ئل 

 وةل   تن،خ مآسذه  ح :
يس ننناس   اننبط عنننن الللمنننة يو فا عننا  يو   كل،عمنننا  كمننصذل : )و َنننا( بننننت  نننن ي

 ُت( بلسننر اينن،     ومننصذل  : )عِ نن(٘)الناال والتننصاب علننى مننا ئكننروا: )و ِنا( بلسننرها

                                                 
( مننن  ياننناي هنننذا اال نننتعمال ئهنننب ح  يننننو ملنننت  مننن  ) اسنننن يسنننة(  وهنننص عننننا ادلنننانعن ملنننت  مننن  (ٔ

ومننا  ٚٗاص وعننر عا و صاعنن،عا )السننؤس(  يي: البم،ّننة  وال يسننتعم  حال  عننا البننامي. انظننر:  سة الوننص 
 .ٜٖٓو ة/  ٖٓٗ  واللسان  لس/ ٕٖٓبعاها  و تح،  التتح،خ 

ْوننرِة(  وهنني  ننن يزتنر ُيتننَب  بننو  علننى  لننب،و الصاننو احملمننّر غضننباً اننا  (ٕ
َ
( يانايو  علننى ينننو ملننت  منن  )ادل

ن يمعنر( يي: رلناب. وادلانعصن على ينو )دتع ر( دلعن ادلعملنة: يي  ونة واعنو واصننّر من  منصذل  )ملنا
 .ٕٜٔ  و تح،  التتح،خ ٘ٗٚ  ٛٗٔانظر:  سة الوصاص وعر عا و صاع،عا 

( اعتمو اجمل، ون م  )الُلاية( وهي صنتبة   انسض  ا نتعةت لل النب ادلخنن  وادلع ني ادلمنّ   ومنال (ٖ
اص ومننننال ادلننننانعصن: حّنننننا هنننني )رُلننننٍا( واعننننتمامعا منننن  )يانننناأب( يي: ي ّ   السننننؤال. انظننننر:  سة الوننننص 

 ٚٔٔ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٙٗ٘وعر عا و صاع،عا 
 وما بعاها. ٓٗ( انظر: حل  العامة والت صس اللوصي  ص (ٗ
  وادلنناس  ح   مننصمي اللسننان ٚٓٔ  و لملننة حصننتح مننا  ولننط ف،ننو العامننة ٖٗ٘( انظننر: ي ب اللا ننب (٘

 ٓٗ٘  و تح،  التتح،خ ٕٓ
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  ومنننصذل  لل نننن النننذي ُبنننت  بنننو: ) ننناِبى( بلسنننر البننناس  والتنننصاب (ٔ)والتنننصاب فتحعنننا
 ........(ٖ)  ومصذل  : )ِةنر( بلسر الظاس والتصاب امعا(ٕ)فتحعا

حبنننننااذل  بعنننننض احلنننننروف مننننن  بعنننننض  كمنننننصذل : )نعننننن  الونننننراب( والتنننننصاب ننننننن ب 
  و)فمنن  البنن،ض( والتننصاب: (٘))ُل نن (  و)ُلِ ننَ  الراننُ  بلننرٍّ( والتننصاب: (ٗ):)نونن (
 ......(ٙ))فمو(
ختل، ع    دب انع مّي  بتو،ة اب و يو بنا و يو بعض  روفنو  كمنصذل : نن ج 

  ومنننننصذل : (ٛ)  ومنننننصذل : )ُفسنننننُت ( والتنننننصاب: )ُفسنننننَت ((ٚ))ِ ْسِهننننن ( والتنننننصاب: )ِ سَهننننن (
 .(ٓٔ)والتصاب: )َعْلَ  (  ومصذل : )َ ْلَ  ( (ٜ))َ ْ  ( والتصاب: )َ ْ،َ  (

َصننْصُغع  ي نناس الننناعلن وادلنعننصلن كمننصذل : )سانن  فننا ر( والتننصاب: )ُمنِ ننر( ننن   
معناوس ايناينة( والتنصاب: )ُمعنَاس(    وميلنو منصذل : )فنتن(ٔٔ)ننو م  الردعني )يف نر(

  وعلسننننو مننننصذل : )ساننننٌر سُلِْسننننٌر( والتننننصاب: )سا ننننر( منننن  اليتلنننني (ٕٔ)منننن  )يُهننننِاَس(
 ......(ٖٔ)ر()سس

                                                 
   ٖٔ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٖٔٔ   و يم،خ اللسانٜٖٛ( انظر: ي ب اللا ب (ٔ
 ٖٔٙ  و تح،  التتح،خ ٕٓ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٕٓٔ( انظر:  يم،خ اللسان (ٕ
  و تننننننح،  ٜٕ  وادلنننننناس  ح   مننننننصمي اللسننننننان ٜ٘   يم،ننننننخ اللسننننننان ٜٖٙ( انظننننننر: ي ب اللا ننننننب (ٖ

 ٕٖٕ  و ر العّصام ٜٖٙالتتح،خ 
 ٜٔ٘  و تح،  التتح،خ ٜ٘  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٔٙٔ  ٖٙٛانظر: ي ب اللا ب  (ٗ)
 ٗ٘ٗ  و تح،  التتح،خ ٖٚ( انظر: ادلاس  ح   مصمي اللسان (٘
 ٚٓٗ  و تح،  التتح،خ ٓٙ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٕٙ( انظر:  يم،خ اللسان (ٙ
 ٛٔ  و ر العّصام ٕٙ٘تح،خ   و تح،  التٗ٘( انظر: ادلاس  ح   مصمي اللسان (ٚ
 ٘ٓٗ  و تح،  التتح،خ ٓٙ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٜٗ( انظر:  يم،خ اللسان (ٛ
 ٕٖٔ  و تح،  التتح،خ ٘ٔ( انظر: ادلاس  ح   مصمي اللسان (ٜ

  و تننح،  التتننح،خ ٙٗ  وادلنناس  ح   مننصمي اللسنان ٚٚ( انظنر:  سة الوننصاص وعننر عا و صاعن،عا (ٓٔ
 اللنو.   واللل  :ٕٕٓ

 ٕٙن ٔٙ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٖٗٔ( انظر:  يم،خ اللسان (ٔٔ
 ٕٙ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٖٗٔ( انظر:  يم،خ اللسان (ٕٔ
 ٕٙ  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٕٖٔن ٖٔٔ( انظر:  يم،خ اللسان (ٖٔ
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وذلنن  مآسننذ يسننرأب سلتلنننة  منعننا مننا يتتنن  دلتضننع،خ والتخن،ننخ  كمننصذل : نننن نننن ه
  يو بتخن،نخ اذلمنن  (ٕ)  ومننصذل : )البنايّي(   )البنايي((ٔ))العاسينة( والتنصاب: )العاسيّنة(

  يو دلتلن،نننث والتنننذكة  كتنننلن،يع  (ٖ)اذلمنن  علنننى غنننة م،ننا   كمنننصذل : )لَبنننَصة(   )لَبُنننَؤة(
  يو ديمننصع ك مععنن  )سينن ( علننى (ٗ)) ننلرانة( والتننصاب: )َ ننْلَرأب( ) ننلران( علننى

 .....(٘))يسايح( والتصاب: )يسواح(
يمنننا َمنننْ  مَبِننن  انلنننناظ ادلنتنننصص عل،عنننا  نننالناً ونظا رهنننا كمنننا ن متعنننا العاّمنننة  وي 
تُنننو ي نننا لونننات مسنننمصعٌة عننن  العنننرب  مرويّنننٌة عننن   ينننر ض ح ساذلنننا   دب اللحننن  فح  

مى  سل،مع  ين يكيرها مراصح  وين منا صنّححو العلمناس نن ه  اللوة  وه  اليمات م  ي
ال  نناون ئلنن  مصابنناً لتلحننن العاّمننة  مننال ابنن  هلننام نننن وامتتننروا عل،ننو هننص انفتنن  

وحئا كننننان   الللمننننة لوتننننان وكانننننو »الل خمنننني صننننا ب ادلنننناس  ح   مننننصمي اللسننننان: 
نننُ  انننا ا لعاّمنننُة ومنننا ن َمنننو انننا العنننرب  وحّّننننا ح نننااعا يفتننن  مننن  انسنننرأب فل،نننخ  ُنَلح 

نننُ  العام ننننة  ننننا ي يننننتلل   بننننو عنننريبّ  تُننننو( فعننننص »  ومننننال   مصاننننى يسننننر: (ٙ)« ُنَلح  و )يْكنَن،نْ
)ُمْلًا( ل،سو دلنت،حة  حال ي ا ل،سو ا نل  وال  نب ين  ُلح ن  انا العام نُة للص نا 

نن  ي ننااً لوننًة مسننمصعة  ومنن  اّ سننى   كننتم العننرب ولواكننا ي ي   ونمنن  عنن  (ٚ)«لننا يلحِّ
 .(ٛ)«لوة العرب يكير م  ين يُنَلح َ  متللِّ »هن( مصلو: ٓٚٔاخلل،  )ت 

                                                 
 ٕٖٚ   و تح،  التتح،خٙ٘  وادلاس  ح   مصمي اللسان ٖ٘ٔ( انظر:  يم،خ اللسان (ٔ
 ٙٚ( انظر: ادلاس  ح   مصمي اللسان (ٕ

 ٔ٘ٗ  و تح،  التتح،خ ٕٚانظر: ادلخ  ح   مصمي اللسان  (ٖ)
نننن ٜٜ  و نننر العنننّصام ٖ٘ٔ  و تنننح،  التتنننح،خ ٚٚ  و يم،نننخ اللسنننان ٕٔٙ( انظنننر: ي ب اللا نننب (ٗ

ٔٓٔ 
  ٕٔمنصمي اللسنان   وادلناس  ح   ٗٚ  و يم،نخ اللسنان ٜٓٔ( انظر:  سة الوصاص وعنر عا و اعن،تعا (٘

 .ٕٔٗ  و ر العّصام ٜٗ  و تح،  التتح،خ ٕٔ
 ٔٗ( ادلاس  ح   مصمي اللسان (ٙ
 ٕٛ( ادلتاس ننسو (ٚ
 ( ننسو ادلصاى الساب .(ٛ
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ُ ، ي   على ايملة  يتلخ     مبصل اللنن  اللنا ى حئا كنان لنو  ننٌا 
فمذهب ادل

من  لونات العننرب  وحن كنان لن،و ددللننعصس  منى الننّ  علننى انفتن   وعنام االعتنناا  
شلّننا ال حيتمننُ  التلوينن  وال عل،ننو منن  لسننان العننرب »يلسنننة اخلاّصننة والعاّمننة  ننا عنناع علننى 

 .(ٔ)« ل، 
وال سيننب   ين انسننذ ددلراننصح والعنناول عنن  انفتنن  مبننايٌ ينبونني اال ننواي عنننا 
انسنننذ بنننو  حئ حن اال لننناس عل،نننو  ون دتحننن،  يننننوب   بن،نننان اللونننة  ويمنننّصض يسكا نننا  

كينر   وا ِّنراح المل،ن  واللناّئ وعنّا  شل نا حُينن  وال يُمنا  فمبا المصاعنا علنى انسنذ دن
علنى  عل،و  ويسذاً ء باب احل، ة واحلذس با كية م  متنني كتنب اللحن  متننناك 

واعتمننناُت النتننن،  مننن  اللونننات  ون »انفتننن   وس ّنننؤوا منننا عننناا   منننال اينننصال،مي: 
لِمل تنو وس اس نو  فمنا يُسنلت عن   غة   فإن وس  عيس شلّا منعُتو   بعض النصا س فم ّنرح

النننراس ينننو مننال: واعلنن  ين كيننةاً شل ننا  ،تُنن  عنن  اللننتم بننو منن  عنناّئ اللوننات وُمسننَتْلرَِ  
اللتم لص  ص  نعُو جااي نو لرس تنو لن  ين  منصل: )سيينو سانتن(  ولملنُو: )يس َت 

س  فتنننحاس يهننن  َعنننْ   منننصَل ئاك(  وللننن  وانننعنا منننا ينننتلّل  بنننو يهننن  احل ننناي  ومنننا بتنننا
 (ٕ)«انمتاس....

ب،نننا يّن عنننرض منننا مبلنننو اجمل،ننن ون   دب بنننناس الللمنننة ادلننننر ة علنننى م،ننن ان التنننام،  
يظعر ين يساسه  ال ختلص م  وااهة  وال  ، ما   يمننا النذي عناع ف،نو اللحن  التنري  

 وفلا.
  فضننننبط فنننناس الللمننننة يو ع،نعننننا ال بضننننى لم،نننناٍ  ُم ّننننرٍِ  ةلنننن  اعتمننننا     معظنننن

ان نننصال  وهننننص مصانننٌى دبننننو السنننماع  وللعننننرب ف،نننو لونننناٌت  بلونننو   بعننننض انلننننناظ 
  ومبنصل اللونات النأ ُوِ َنو ء نا يانعُخ ِمن  غةهنا ال يمنصِّض ماعناًة يو يننمُض (ٖ) ت اً 

                                                 
 ٔٔٔ( هذا عنصان دب   ادلاس  ح   مصمي اللسان (ٔ
 ٙٗن ٘ٗ(  لملة حصتح ما  ولط ف،و العامة (ٕ
 ٘ٚ٘( انظر ي ب اللا ب (ٖ
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م،ا ننناً  وميلنننو دب ايبننناال  وِعمنننا    و،نننة  نننرف ح  يسنننر مرينننب مننننو   ادلخنننرج يو 
ذل ،ة  وبمصانن   صس انصصات الأ  ب  ين يعر  حل،عنا  التنة  وهص زللصم بعا ات 

  والمنننننصل (ٔ)ولونننننات العنننننرب ف،نننننو كينننننةة  نننننىت حن متنننننننات يُفنننننرَِ ت يمععنننننا و تنننننرها
بتتح،  اللوة ادلراص نة لن،و بناعاً ا نتحالو نّمنا  متنننات اللحن   فادلتمنّامصن علنى 

ويّكنا    غنة ننن اللونة وهنص من  هنص   علن  ننن هن( ٕٜٖميلو  وما صر ح بو اب  اأ )ت
ي يلن  سل  ناً للنتم العنرب  »مصاى   فلص ين حنسا ً ا تعم  لونة مل،لنة عننا العنرب: 

يلصن سل  اً ناص  اللوتن....وك،خ  تر فو احلال فالنا   على م،نا  لونة  للنو كان
  ومنال   (ٕ)«م  لوات العرب مت،ٌب غة سل ئ  وحن كنان غنُة منا اناس بنو سنةاً مننو

وكننذل  عاّمننة مننا  ننصي ف،ننو واعننان يو يواننو  ينبونني ين يلننصن رت،ننُى »...صاننى يسننر: م
ئلنن  رُلنننص ياً ف،نننو  وال ةنعننن  منننصة المنننصّي منن  حاننناية الضنننع،خ ييضننناً  فنننإن العنننرب  نعننن  
ئل   ّن،ساً لن  جاناية الصانو انانعخ  لتتن   بنو  ريُمن   وير نب بنو سنامن  حئا 

 (ٖ)«ي جتا واعاً غة 
 منني   العرب،ّننة ستصصننّ،ة و ننعة   التتننربف  ومننا َ َسننم   ف،ننو كبنناس ولبنناب انع

علما نننا  حئ حن يلناةنننو ل،سننو   انصننن  منن  كنننتم العننرب  وال يلننننة ذلنن  بنننو  وال ي ل  
(   بعنض اللنتم انع مني  وهنص منصذل : نن هٕٙٔعلى ئل  م  مصل انصمعّي )ت 

نننْرِان(:    فنننإئا نُملنننو (ٗ)«و  ويمنننصل: )النننر ْوث(هنننص فاس نننيص  ال ي سي ك،نننخ يمصلننن»)السِّ
انلناظ انع م،ة ح  العربّ،ة سّل صا ف،عا  ون مصا اا على يوانو سلتلننة  منال يبنص علنّي 

ل،ننو ننن وحئا اناي للعننرب ين خُتلِّنَط   العنريّب وهننص من  لوتعنا  فل،ننخ يلنصن »الناس نّي: 
 .(٘)«ف،ما ل،و م  لوتعانن ععري 

                                                 
 هن(ٖٔ٘كتاب ايباال نيب ال ،ب اللوصي )ت ( يععرها  (ٔ
 ٕٔ/ ٕ( اخلتا   (ٕ
 ٓٙ/ٖ( ادلتاس ننسو (ٖ

 ٖٓٗنملو اب  مت،بة   ي ب اللا ب  (ٗ)
 ٓٛ/ٔ( نملو اب  اأ   احملتسب (٘
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ادلنعنصلن فمبننا اخلنتف ف،ننو علنى النعنن  النذي يلننتمصن يمنا دب ي ناس الننناعلن و 
مننو اال نن   ويس ناس العاّمننة ف،نو مننااسها علنى صنن،اغتع  ادللنتّ  منن  اليتلنّي كلنّننو ملننت ص 
شلّننا هننص فصمننو  يو العلننو  وال  نن ال مينن  هننذ  اال ننتعماالت  َننرُِ  عل،نننا   يصمنننا هننذا  

ن وَمتننننصن(  و)عننننا   وُملننننن(   وحل،عننننا مننننر ب كتمعنننن  علننننى: )هنننناّم ومعننننّ (  و)ُمتننننا
 و)دهر وُمبعر(.....

علننى يّن هننذا البنناب حيتنناج ح  م يننا منن  النحنن  واال ننتمراس  فمعظنن  ادلآسننذ ف،ننو 
 تتنن  دلتخلنن،ط بننن )فَنَعننَ  ويفَعننَ ( و)فَنَعننَ  وفع ننَ (  ومعلننصم ينننو يليننر   لسننان العننرب 

ة كينننرت التتنننان،خ النننأ ا نننتعمال كننن  يوج مننن  انبن،نننة السنننالنة  عنننا اآلسنننر  ومننن  ذتننن
 .(ٔ) ناولتعا  وب، نو ما ا ُتعم  منعا د ناق معا

ولع   هذ  ادلتننات ي  ستصف ك  ما وس  م  ئلن    كنتم العنرب  لنذل  فنت 
غا ع  ا تمراس ادلع مات وما  صأب ئلن  من  ادلنصسوث اللونصي من  يان   تنر هنذ  

 اصس ئل  يو خت  تعا.انفعال  و تح،  ما يَرِ  عل،نا م  اعتمامات   
وال سيننب ين حعننا ة النظننر   دب انس نناس اللننا عة  والتص ننى    سا ننة انصننصل 

 الأ  اس ا باععا ف،و على ايملة حيتاج ح  م يا م  البحث واال تمتاس. 
  

                                                 
  ٔٙٗومننا بعنناها   ٖٖٗومننا بعنناها  وي ب اللا ننب  ٕٛ( انظننر مننيًت: فعلننو ويفعلننو للس سننتا  (ٔ

 وما بعاها. ٓ٘وفعلو ويفعلو لل ااج 
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ذا  اد ذنا راجد

ايبننناال نيب ال ،نننب اللونننصي  حتم،نننن : عننن  الننناي  التنننننصسي  م بصعنننات رلمنننى اللوننننة  -ٔ
 م.ٜٓٙٔ،ة بامل   العرب

 م.ٕٜٛٔي ب اللا ب الب  مت،بة  حتم، : دمحم الاايل  مؤ سة الر الة  بةوت  -ٕ
حصننتح ادلن نن  البنن  السننل،و  عننرح وحتم،نن : يزتننا عنناكر وعبننا السننتم هنناسون   اس  -ٖ

انانناا  نيب بلننر بنن  اننبنناسي  حتم،نن : دمحم يبننص  م.ٜٙ٘ٔ  ٕادلعنناسف  تننر  ط
 .ٜٚٛٔترية  ص،اا نن بةوت النض  حبراه،   ادللتبة الع

االمتضاب   عرح ي ب الُلت اب الب  الس،ا الب ل،ص ي  حتم،ن  متن نى السنما  -ٗ
 .ٜٜٙٔو اما عبا اجمل،ا  م بعة  اس اللتب ادلترية  

نننلِّ،و  حتم،ننن :  . فخنننر الننناي  مبننناوة  ملتبنننة لبننننان  عنننرون   -٘ انلنننناظ البننن  السِّ
 ٜٜٛٔبةوت 

ب   عننن  واننن  البننن  اننبننناسي  حتم،ننن : زل،ننني حيضننناح الصمنننخ واالبتنننااس   كتنننا -ٙ
 م.ٜٔٚٔالاي  سمضان  رلمى اللوة العرب،ة بامل   

 ننر العننّصام ف،مننا يصنناب ف،ننو العننصام البنن  احلنبلنني  حتم،نن :  . عننعبان صننتح   اس  -ٚ
 .ٕٚٓٓغريب لل باعة والنلر والتصييى  الماهرة 

الب،نننان والتب،نننن لل نننا    حتم،ننن : عبنننا السنننتم هننناسون  ملتبنننة اخلننناصلي  المننناهرة  -ٛ
ٜٜٔٛ 

ّوي  ملل  المرين الب  مت،بنة  حتم،ن   السن،ا يزتنا صنمر  م بعنة ع،سنى البنايب  -ٜ
 م.ٜٗ٘ٔاحلليب  

نِملِّي  حتم،ن : متن نى عبنا المنا س  -ٓٔ  يم،خ اللسنان و لمن،  ايننان البن  مّلني التِّ
 .ٜٜٓٔالعلم،ة  بةوت ع ا   اس اللتب 

 .ٜٓٛٔالوا ف   اللوة حلاك  مال  لع،يب   اس احلرية لل باعة  بواا    -ٔٔ
 تح،  التتح،خ وحترينر التحرينخ للتنناي  حتم،ن : السن،ا اللنرماوي  ملتبنة  -ٕٔ

 .ٜٚٛٔاخلاصلي  الماهرة 
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 تننح،  النتنن،  وعننر و البنن   س ننتصيو  حتم،نن :  . دمحم بنناوي ادلختننصن  اجمللننو  -ٖٔ
 .ٜٜٛٔلؤون اي تم،ة  الماهرة  انعلى لل

 لملننة حصننتح مننا  ولننط ف،ننو العامننة لل ننصال،مي  حتم،نن :  .  ننا  صننا  الضننام    -ٗٔ
  اس البلا ر. 

كننننذيب اللوننننة لليهننننري  حتم،نننن : عبننننا السننننتم هنننناسون  ادلؤ سننننة ادلتننننرية العامننننة  -٘ٔ
 للتلل،خ واننباس والنلر والااس ادلترية للتلل،خ والورتة.

 م.ٕٜ٘ٔ  حتم،  دمحم علي الن اس   اس اللتب ادلترية  اخلتا   الب  اأ -ٙٔ
 سة الوننننصاص وعننننر عا و صاعنننن،عا و لملتعننننا  حتم،نننن : عبننننا احلننننن،  فرغلنننني علنننني  -ٚٔ

 .ٜٜٙٔالمر    اس اي،   بةوت 
عننرح ي ب اللا ننب لل ننصال،مي  حتم،نن :  .  ،بننة زتننا بننص ي  م بصعننات اامعننة  -ٛٔ

 .ٜٜ٘ٔاللصيو 
ا يزتنننا صنننمر  م بعنننة ع،سنننى البنننايب احللنننيب التنننا يب البننن  فننناس   حتم،ننن : السننن، -ٜٔ

 وعركا   الماهرة.
النرق الب  فاس   حتم، :  . سمضان عبا التصاب  ملتبة اخلناصلي دلمناهرة  و اس  -ٕٓ

 .ٕٜٛٔالرفاعي دلرايض 
 النرق   اللوة لم رب  حتم، :  . سل،  حبراه،  الع ،ة  ملتبة اليمافة الاين،ة. -ٕٔ
لري  حتم،ننننن : رتنننننال عبنننننا الونننننأ مننننناغمك  الننننننروق   اللونننننة نيب هنننننتل العسننننن -ٕٕ

 .ٕٕٓٓمؤ سة الر الة  بةوت 
الننننننروق اللوصينننننة نيب هنننننتل العسنننننلري  حتم،ننننن : دمحم حبنننننراه،   نننننل،    اس العلننننن   -ٖٕ

 واليمافة  الماهرة.
فمننننو اللوننننة و ننننر العرب،ننننة لليعنننناليب  حتم،نننن :  . اي ننننن انيننننصيب  ادللتبننننة العتننننرية   -ٕٗ

 ٕٓٓٓبةوت نن ص،اا 
حتم،نننن : عبننننا السننننتم هنننناسون  اذل، ننننة ادلتننننرية العامننننة لللتنننناب  كتنننناب  نننن،بصيو   -ٕ٘

 م .ٜٚٚٔ
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حلنننن  العاّمننننة والت ننننصس اللوننننصي  ّل،ننننخ:  . سمضننننان عبننننا التننننصاب  ملتبننننة يهننننراس  -ٕٙ
 ٕٓٓٓاللرق  الماهرة 

احملتسب    ب،نن وانص  عنصائ المنراسات واييضناح عنعنا البن  انأ  حتم،ن : علني  -ٕٚ
 .هنٖٙٛٔالن اي  صخ ويسري   الماهرة 

 هنٖٙٔٔ  ٔادلخت  الب   ،ا   بصالق ط -ٕٛ
ادلنناس  ح   مننصمي اللسننان و علنن،  الب،ننان البنن  هلننام اللخمنني  حتم،نن : مننلمصن بنن   -ٜٕ

 .ٜٜ٘ٔزل،ي الاي  اينان   اس اللتب العلم،ة  بةوت 
متننننات اللحنن  والتيم،ننخ اللوننصي  ننىت المننرن العاعننر اذل ننري  ّل،ننخ:  . يزتننا  -ٖٓ

 .ٜٜٙٔ  ايمعصسية العرب،ة السصسية  مّاوس  منلصسات وياسة اليمافة
 .ٜٜٚٔضلص وعي لوصّي   . ماين ادلباسك  مؤ سة الر الة  بةوت  -ٖٔ
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 نغيم والتَّ األداُء

 في
 (تراثّيًا)لسانّيًا و فهيموالتَّ الحفِظ

أمساء قاسني رزقد. 
)*(

 

 
 

شدددةاهة  دددحا اند دددا ثةددد  اندع ْددددّ ثةددد  ع ذيدددْ   قّ دددّ ان  ددد  انددددح   انقددد   
تيددة حل دددعصث ا دد  م فُددم ن ددأُل ص عدددم ايفةددة  دد  ّ ثةُ ددّ صّ ةتددم  ف قدد   ا ةتددم  

 و عن نألانشُ  انيت ضم ظهع صوه يف استيعصتم انق هة ثلى انكالم  فكُأل  نك؟ 
يع دددةة صوه يف اد ددد   ددد  نليقسدددُقع وايددددعن يف ايندددعث انلةدددعنُّ انت دُقُدددّ ام

     واإلفهعم  و ع  ققع جهقص انيةب يف  حا اجملعل؟
تقدددقم ان ِّهاسدددعت انلمبقفّدددّ ىيظيهدددع ثلدددى  دددع  دددق  ددد و ن  كتدددقب  يف  ددد  ت تقدددة  

 صهاسّ امة قق إىل ام عصه وامةاجع الفتقعه انّ اهس إىل   ّوانت  قتُّّ.
  (ٔ) ُّددّ لي ددد  نطددةت  ة ققدددّوفزفدد   دددي أشمُّددّ صهاسدددّ امة ددقق أّن انلمبدددعت انيعم

 وت وفي انلمبعت جعء يف  ة لّ اثنقفّّ  تةّخةة  ف هاسّ امة لّ ايسعسُّّ أوىل وأوجب.
وانتةمبُم  ق أ   امال ح انةُيُعئُّ نلكدالم  وأ د  ام د ل عت انديت تدةص يف ثلدم 

يهم انلمبدددعت  و دددق ُاي دددقات  وفهدددتم  دددم  يليدددق انلمبدددعت وفلّقةقندددم نل اهسددد  ثةددد  تيلددد
                                                 

 قةم انّلمبّ انية ُّّ.-ص تقهاه يف انّلةعنُّعت اد فّْ )*(

 .ٔٗانلمبقفّ  نظةفّ تطق ةكي (ٔ)



 ًا(ًا وتراثّقػفقم )ؾساـّقواؾمَّـغقم يف احلػظ واؾمَّ األداُء
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جميقع انتمبّّيات انيت حت ث يف صهجّ نمبيّ ان قت يف انكالم وادد فا امتقا د    دحا 
االختالف يف انّةمبيّ ضم ث نتُجّ نتح حب ايواته انّ قتُّ  فهق  حنك نقع  دي أندقاع 

  قسُقع انكالم.
وتكُْدددددأل اي دددددقات ودقهتجعمدددددع و ددددد  مع  دددددع إ ةدددددع ع ندددددقان   دددددي انل دددددي واندددددةمبم 

 انتي ُط فةطة ثةم انمبةعء  و ق نقع آخة مقسُقع انكالم.و 
فهحان انةقثعن دمّع فُيىن اند ا  حا لنقققف ثلُهيع؛ و ي  ةع  عن  دحا اند دا 
ظمِّْددددد  نق دددددّ انتقدددددعء ان قنُتُدددددك لن قنقنقجُدددددع؛ ين  انتةمبدددددُم  دددددي  ددددديي ثلدددددم اي دددددقات 

 دددددمبّ ثلددددم اي ددددقات انتطددددكُلي )ان قنقنقجُددددع(  ونكةّددددم سددددُُ هس  ددددي  اوفددددّ ت دددددمبم  
 انة قي )ان قنُتُك(    فة  م لدعصثّ انيضقفّّ انيت تية حل هلع ان    امح قه.

فددددي رحمددددقرس ان وت انلمبوي وفق فدددد ات  ددددقايمل انييروف اآلن أن ث ددددي و  
  ات انيعم دددقايجمعندددم ثلدددم وفددد ؛ ر انو ف وانت دحمدددق phonetics   (1)  يع:ثةددد  ا

 انة قي.وفة هج حتتم ثلم اي قات 
 phonology أو أو انوظُ  ُددددد  ات انتر دددددقنم ثلم اي؛ وجمدددددعر انوظُ ّحمدددددق  

 انتطكُلي  وفة هج حتتم انتةمبُم.
واهلدد ف  ددي  ددحه ان هاسددّ انكطددأل ثددي  ع ُّددّ انةددقث  امددح قَهفي  ددي امقسددُقع   

إىل وان هجّ انيت  لغ  ع انلةعنُقن يف خ  تهيع  وآخة ا تطدعفعمم اد فْدّ   ّ انةجدقِع 
امّياث ان كةّ  انيةيّب نلد ا ثي جهقص انيةب ان قتُّّ  عنُّدّ  عند  أو  قعنُّدّ ميةفدّ 

  ع نك ِّ ققم و ع ثلُهم  و   يف جهقص انيةب  ع ُفضع ي جهقص انلةعنُ  انُقم؟

 اجلدقد يف اؾلحث إذًا:

أنم فةلِّط انضقء ثلدى  ندك ان دةع اد فد   دي ثلدم اي دقات اندح  ا ُتِطدأل دد  ٔ
ت دُقُّع  ثقب  عصثّ  نك ان     ومل فُةظ ة ندم  يدُ  يف  تدب انلةدعنُعت امت اوندّ  و دق 

وإن  عند  انةظدةّتت  -إن      انتةديُّ–ثلم اي قات اني   ان  عدّي انيضق  

                                                 
 مالمح الصوتيات التركيبية عند ابن جني، المقدّمة. (ٔ)
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عصت وأ ددد ث  يف ه دددط انلةدددعنُعت انب ُدُدددّ لدعندددب انلةدددعنُّ انب ُدُّدددّ  عنتقنُ فّدددّ أجددد
اني د  اندد  عدي   دد  ويف إنطددعء نظةفّددّ  ع لددّ ثلدى أسعسددم  دددّي أّنددم مل فلدد  ان هاسددعت 
ان ددقتُّّ انلةددعنُّّ انتةظّيفّددّ  يدد   وإن وت فدلشددعهت وتليُ ددعت ال ثلددى أنّددم فددةع وا ددح 

 هئُةّي  ي أفةثهع.
و ددق –ي ددقات اني دد  اندد  عدي انيضددق  أنّددم فقددأل يف نق ددّ تقددع ع ثلددم ادددد  ٕ

فُد هس انتةمبدُم  دي  -و ق  دي ان قنقنقجُدع– ع ثلم اي قات انب ُ   - ي ان قنُتُك
 ُدددا أثدددةُه ثلدددى اسدددبجعع  ا دددةة   ددد    قدددقصة  وفقع لهدددع ثلدددى  دددعل انيدددةب وواقيهدددم 

 ان قيت وجهقص م يف نقاٍح  طع ّ.

 :أواًل: األداء واؾمـغقم يف اؾؾساـقات احلدقنة

 فة هج  حا انةقع  ي ان هاسّ انلةعنُّ حت  ثلم اي قات  وق  و  ح انلةعنُقن
لصائ    ددددد ل عت و  هق دددددعت قدددددّ  قا  دددددع انددددد هس ان دددددقيت   ددددد اه ع  دددددقل  اددددد ثقن

    ل   أسعسُ       خالف    ان اهس  وت قهتٌه يف   هق هيع اخلعص  شمع: 
  phonetique & phonologie 

  قنقنقجُع.ان قنُتُك وان
وق  ت ق ه   هقم ان قنُتُك  ي سقسّي إىل   هسّ  دةا،  إىل أن  دعه فُيدىن  دم يف 
ان هاسددددعت اإلنكلُزفددددّ واي ةفكُددددّ انيلددددم انددددح  فدددد هس اي ددددقات انكال ُددددّ وف ددددة هع 

 وضمللهع  ي دّي إشعهة إىل ت قه ع انتعهطمّي  فهق  حنك فةع  ي انلةعنُعت انق  ُّ.
  دد لح ان قنقنقجُددع  فقدد  اسددتييلم سقسددّي ن هاسددّ آنُددّ  و ددحا فُقددعل فُيددع طمدد هت 

انة د،  الدالف   هسددّ  دةا، انديت جيلتددم فةثدع  نةددعنُع  فيدعت انظدقا ة ان ددقتُّ  دي ان ُددّ 
َّ اتهفددددد   وظُ تهدددددع انلمبقفدددددّ  إىل أن َثةددددد   دددددم ان هاسدددددعت اإلنكلُزفدددددّ واي ةفكُدددددّ صهاسددددد

 انلمبّ نتُجّ ت قه ع. اي قات وانقققَف ثلى انتمبّيات انيت حت ث يف أ قات 
فددعن ةق  دد  ام دد ل   إ ا  فكيددي يف اندد هس انتددعهطمي وث  ددم  فعن قنُتُددك ثلددم 

 ف هس اي قات انكال ُّ ىيزل ثي ت قه ع انتعهطمي الالف ان قنقنقجُع.
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   اسددتقة  ان اهسدددقن ثلددى أن  ان قنقنقجُدددع ثلدددم نةددعت طمدددت   دد هس أ دددقات نمبدددّ 
فهع ونظعم تة ُدهع و ع فت    ع  دي فدةوق  وفةديى: ثلدم  يُةّ نلق قل إىل  ةق ائتال

  .(1)اي قات انتطكُلي
   و ق ثلم فةجع يف نطةتم إىل تةو تةكق .(2)و عه فةيى ان قدُّّ

وان قنقنقجُدددع؛ ين  أ ددد شمع فتكددد   نكدددي  صاهسددد  آخدددةفي مل ف ةِّقدددقا  ددد  ان قنُتُدددك
ثلددى اآلخددة  وشمددع فتةددعوالن  ددعصة نددا وا دد ة  ددي اي ددقات  نددحنك ُ يددع  يددع  حتدد  

 .(3)أ   ام  ل  : ان قنُتُك أو ان قنقنقجُع
وأقددبح أن ف لدد، ثلددى ان قنُتُددك: ثلددم اي ددقات ام ددةصة  ينّددم فدد هس  دد   ددقت 

 ثلى   ه.
امةّ دّ  ينّدم فد هس اي دقات يف ظدقا ة  دقتُّ  وثلى ان قنقنقجُع: ثلم اي قات

ال تةطددددة ثددددي امددددتكلم إال ىضددددعّ ّ  ددددقت إىل  ددددقت  وإال يف سددددُعق انكددددالم   ددددعنة  
 وانتةمبُم.

واسدددددتقة  انلةددددددعنُقن انُدددددقم ثلددددددى إ ددددددالق   ددددد لح ثلددددددم اي دددددقات انيددددددعم ثلددددددى 
 ان قنُتُك  و   لح ثلم اي قات انب ُ  ثلى ان قنقنقجُع.

 ألصوات )اؾػوـقمقك(:أػرع عؾم ا

 :(4)فت ة ع  حا انيلم إىل أه يّ أفةع
ثلم اي قات انة قدي ان ُزفقفدقجي: وفد هس خمدعهج اددةوف و د عمع و ةفقدّ دد  ٔ
 ن قهع.

                                                 
 .ٜٖٔ دعصئ انلةعنُعت  (ٔ)

 .ٖٚ دعصئ انلةعنُعت  (ٕ)

 .ٓٚ دعصئ انلةعنُعت  (ٖ)

 .ٗٚ دعصئ انلةعنُعت   ٕٗثلم اي قات  (ٗ)
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ثلدددم اي دددقات ان ُزتئدددي انةدددييي: وفددد هس امقجدددعت ان دددقتُّ ان دددعصهة ثدددي ددددد  ٕ
 امؤثةة يف  نك.جهع  انة ،  وانتقعهلع إىل اي ن  وانيقا   ان ُزتئُّ 

ثلدددم اي دددقات انةدددييي اإل دددمبعئي: وفددد هس جهدددع  انةددديع ثةددد  اإلنةدددعن  ددددد  ٖ
 وضملِّ  انييلُّ انةييُّ  وفق ح  ع ُّ اإلصهاك انةييي وأثةه يف و أل اي قات.

ثلددم اي ددقات انتجددةف  أو امييلددي: وفدد هس خ ددعئ  اي ددقات انكال ُددّ دددد  ٗ
 نك.لستخ ام ايجهزة و قه ايشيّ ودّي  

 ػرع جدقد واؽمشاف جدقد:

 -سددُتحَ ة  يدد  قلُدد –و ددؤخةا  ا تطددأل نةددعنُقن أ ةفكُّددقن لثتيددعص  عصثددّ  دُّددّ 
فةثددددع  ها يددددع  نل قنُتُددددك فضددددُأل ان هاسددددّ ان ُزفقنقجُددددع اني دددددُّ وان  عدُددددّ إىل ان هاسددددّ 
ان دددقتُّ  وندددقال  دددحه اإل دددعفّ نظل ددد  صهاسدددّ ثلدددم اي دددقات قع دددةة   تقدددةة إىل ان قدددّ 

  اثّ.واد
فعني ددة انلةددعت ادددعر ث ددة ه ددط انلمبددّ لن كددة  وقدد   لّددى  نددك أ ْددة  ددع  لّددى 
ثة  ثليعء ام هسدّ انتقنُ فّدّ  و دي اذهدع فّتضدح صوه انيقد  يف انلمبدّ  فهدي مدتم  ة د  

؛ فقددددقل (1)تقنهتدددد  انلمبددددّ يف انددددح ي واندْعقهددددع قددددد  أن مددددتم لمة ددددقق اخلددددعهج  ددددي انلةددددعن
ّ   يُ ةدددّ نليقددد / انددد  ع،  فةدمبدددي أن »تطق ةدددكي:  ن كِّدددة يف  يةفدددّ انلمبدددّ  ق ددد هع  عنددد

ثة دددةا  اث تدددع  نةددددُّع   ددديي اددددعالت انيقلُّدددّ انيدددع ةة  وأن ن كِّدددة فُهدددع أفضدددع   قددد هة  دددي 
قددد هات انيقددد  ظمكدددي دُُز دددع   دددي قددد هة انلمبدددّ ال عئ دددهع و ةُتهدددع ونظع هدددع  انددديت  دددي 

 .(2)«و  ة  ي و  ات انيق 
َّ صهاسدّ مد ف إىل انق دقل و ي ان القهم  ي  انيق  اندطة  تمبد و صهاسدتهم انلمبد

إىل رمق  ّلي ثعمّي  قّت ال طمتلأل فُم  دع ب نمبدّ  دع ثدي ددّيه؛ يّن ص دع، امتكلِّيد  

                                                 
 .ٜٔٔ  ٚٓٔ  ٖٛ  ٓٛ  ٚٚ  ٗ٘  ٖٛانظة اميةفّ انلمبقفّّ  (ٔ)

 .ٛٙاميةفّ انلمبقفّّ  (ٕ)
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ٌّ تُدِ ُ   ُدأل »أبسة م وا ٌ   و ي  ةع ثة ف تطق ةكي انّة دق انكلّدي أبنّدم  فَدي  أو تقةُّد
   (1)«نليق  اإلنةعتّ  حُتقِّ، نمبعٌت  ع امدعصَئ انيعّ ّ

 احلادثة اؾيت اـلنق عـفا االؽمشاف:

ُّ ص.سددهّي انةددّكة  ُّ انلةددعنُعت اي ةفكُدد ٍّ هلددع  (2)تددةو  ثعمدد ٍّ هلددع تل زفقنُدد يف  قع لدد
ّ  واقيُددددّ ُثةَِ دددد  ثلُهددددع ثةدددد  ع  عندددد  تدددد هس ثلددددم انددددة   يف  (3) ٕٗٔٓثددددعم   عصثدددد

دعصث خ دّي  حت  دم فُدم اددزء جع يّ جقهج اتون  إ  تية حل   ٌ  ثيةه مثعت سةقات 
ايفةددة  ددي خمِّددم  ف قدد   ا ةتددم وفقدد  انقدد هة ثلددى انكددالم  نكةّددم  ددعن فتددح  ة ايانشددُ  
َّ لنتيددعون  ددع فةفدد،  ددي امتخ  دد  إىل أن جة  ددقا  وايدددعت فقددط  دمّددع صثددع  ددحه اندع ْدد

ييعل تلددك تقظُددأَل   ددةصات ايدددعت اندديت ضم ظهددع يف اسددتيعصة  ا ةتددم وق هتددم ثلددى اسددت
ام ددةصات جمدد  صا  يف إنطددعء  دد  ج فدد ة  و يدد  ت دُدد،  نددك يف  ددةان   ثيلددّي  تقا دد  
ثلدى  ندك ان  د  ثدعص إىل  دُيتدم واسدتيعص ق هتدم ثلدى انكدالم ثدي  ةفد، اثتيدعص ادددزء 

 ايظمي  ي ام  و  ه.
َّ  تلدك اندع ْدّ اي ةفكُدّ إىل أن تدتكدة  ةفقدّ يف تيلدُ م  حه ادعصثدّ  عند  ادعصفد

 ال ددع يف جع يددّ جددقهج اتون انلمبددَّ انية ُددّ  تيزفددز صوه انة ددأل ايظمددي  ددي امدد  و دد ه 
واثتيدددعصه إىل أ يددد   ددد ت  و ندددك  ت قفددد  ققاثددد  تلدددك انلمبدددّ أو شدددقا   ع إىل أددددعت 
 ل  ةّ  و عن  ام عجةة ذمعَح تلك انتجة ّ ونقُعهنع انقدقل يف ن قس ان دالب  ف  ظدقا 

 دي أول ثلدا سدعثّ يف اع دةة و دةهنم فيةفقندم  دي قدد   صهس انققاث  ثي ظهة قلدب 
 ددإ إهّنددم اسددتمبةقا ثددي انتدد هفب انييلددّي ثقددب اع ددةة يف انةددعثعت امخ فددّ انت دُقُددّ 

                                                 
 .ٔ٘اميةفّ انلمبقفّ  (ٔ)

أ ةفكُددّ  ددي أ دد  ثددةيب  أ عصظمُددّ  تخ  ددّ يف انلةددعنُعت وثلددم انددة   وانددح عء انلمبددق   وأسددتع ة  (ٕ)
انلمبقتت يف جع ييت نُقفقهك وجقهج اتون يف واشة ي  و دتِكةة  ةفقدّ تيلدُم انلمبدّ ليددعن وامقسدُقع  

 و بِ ّ  يتَي ة يف اي م امت  ة.

اندددددددددةا ط انتدددددددددعر ثلدددددددددى انطدددددددددع كّ:  أصخددددددددد  ق دددددددددقثهع تةيُدددددددددّ   دددددددددعء ان  ددددددددد   تل زفقنُدددددددددّ لدددددددددّ  قع  (ٖ)
https://www.youtube.com/watch?v=LdHEc679s-k 
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اندْالث ثلدى  ددع جدةت  ددم انيدعصة يف جددع يتهم  و عند   ددحه أول  دةة فةددتمبةقن  دع ثددي 
  نك.

ذدددددعثهم تلدددددك انققاثددددد  وام عجدددددةة ايخدددددةت أن  ان دددددالب  يددددد  ثالثدددددّ أشدددددهة  دددددي 
ةددددم  ددددعهوا  قتدددد هفي ثلددددى أصاء  ةددددة ُّ فُيددددع  ُددددةهم فةددددتييلقن فُهددددع  وانطددددقا   امل  
 انبا ُب انية ُّ انيت تيليق ع يف سُعقعت  ةعسدّ     وفة لقن تة ُب  طع ّ اه عال .

 وق   د ق  اندع ّْ  حه انتجة ّ ثلى ثالث نمبعت.
فق ع  خع ددع  نددحنك انمبددةحل وجلددد  فةقددّ و ددي  ُةهددع افتت دد  ص. انةددّكةّ  اسددتقص

 خع ّ نلمبةعء وانتل   وانيزف.
وتق  لْ  إىل فق  أبن  تيلهتم انلمبدّ سدُكقن  دي ان ديق ّ ىكدعن ثلدى امدتيلِّم  دعصام 
فددزا م انلمبددّ ايم ن فددم  أ   ددعصام فتلّقددعه يف ادددزء ايفةددة  ددي امدد   و ددق ادددزء امةددؤول 

وايجدد ت ن يددع  أن مددةب  ددي  ُيةددّ انلمبددّ ايم وسددل عهنع ثددي امة دد،؛ نددحا فيددي ايفةددة 
ثلى ام   فتيلِّيم يف اددزء ايظمدي  دي امد  امةدؤول ثدي اخلُدعل وانيقا دأل  فهةعندك ال 

 تةع ثم انلمبّ ايم.
 صؾة اؾلحث بفذه احلادثة:

و ددي  ةددع ثُددا  ددحا اند ددا لنةظددة يف  نددك انقةددم اددد فا  ددي ثلددم اي ددقات  
 وانةق ّ انيت فيعدهع  حا اند ا نق ّ تقع ع    ان قنُتُك وان قنقنقجُع.

و نددك لنتخددعب قضددُّ امقسددُقع وانتةمبددُم يف ايصاء انكال ددي  وثالقتهيددع لندد  ع، 
فدُددددّ انقاقيُددددّ اندددديت تق ددددل  إنُهددددع واندددحا ةة  وفكددددقن نظددددةه  ددددي انةع ُددددّ انت دُقُددددّ انتجة 

 أ  ث ان هاسعت يف أ ةفكع  دَّي ُ مب   انتةظّي انلةعّت هلحه امةةنّ.
فعمقسددُقع تةّيددي جددزأ  امدد   يددع   ونددحا فددلن  انُددعلنُ  فُيلِّيددقن ان  دد  انيددزف ثلددى 

دط اددزء ايظمدي  د(1)انكيعن  ي ثيدة سدةت  ي   ووجد  ان اهسدقن أن  ذدعع امقسدُقع فةطِّ
ام  وفةّيُم  وأن  انةعس انحفي ال فتقةقن انيزف فيُطقن ثلى ن دأل خمِّهدم فقدط  يهّندم 

                                                 
 ق دددددددددددقثهع تةيُدددددددددددّ   دددددددددددعء ان  ددددددددددد   ان اندددددددددددةا ط انتدددددددددددعر ثلدددددددددددى انطدددددددددددع كّ: تل زفقنُدددددددددددّ  قع لدددددددددددّ  (ٔ)

https://www.youtube.com/watch?v=LdHEc679s-k 
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ثددعجزون ثددي حتةفددك انُدد في  يددع  أ  تةطددُط ن دد ي امدد   يددع   فعنددح  فددتيل م امقسددُقع 
فةددت ُع تلقعئُددع  أن فقددةأ انةددقات  وفُهددع فةظددة  يُةددم انُةددةت إىل ايسدد ة اخليةددّ انيلُددع  

نُيددد   وفةظدددة  يُةدددم انُيدددىن إىل ايسددد ة اخليةدددّ انةددد لى وفيزفهدددع  ُددد ه وفيزفهددع  ُددد ه ا
انُةدددةت  واندددح  فددد هِّب ان  ددد  ثلدددى أن فقدددةأ  يُةدددم انُيدددىن شدددُ ع  و يُةدددم انُةدددةت شدددُ ع  

 آخة  وفيي   ُ ه انُيىن شُ ع  ولنُةةت شُ ع  آخة فكقن ق  سمّى ن  ي خمِّم  يع .
 دي أ د ث ايثيدعل يف جمعهلدع انت دُقدي   فيي  اندع ّْ ص. انةدّكةّ  امدح قه  دعن

 ودّي ع  ي اندع ْ  أفضع  أقع قا أنعاث   ُ انُّ يف جمعل اي قات وانتةمبُم وانة .
فيددددي  ندددددك ثيدددد  انددددددع َْ  ام ّهَِسددددد  يف جع يددددّ  قنقنُدددددع أبمعنُددددع  دددددعهتي دةفدددددك 

 الّدددي: انق دددأل وسدددتُ عن  ق دددعن نْدددع  اختددددعهت   ةفدُدددع  شددد قّت   أذُدددعه:  انَيدددةوحل ددددّي
  و ق نا أُقُم   فةّ سعه ةو ي يف أمعنُدع  وأن  دع ثلدى أثدةه (1)ان قيت وانتيةفي انييلّي 

 . (2)نْع   ي ةعه خال ّ تلك انتجة ّ انتةمبُيُّّ
 فهحه  ة ّ ثيلُّ  ةهيع نة   ظع ةة  قتُّ يف امُ ان.

  يف جع يدددّ اتفدُدددّ ودمّدددي ثيددد  ثلدددى شدددع لتهيع أفضدددع   ُةدددغ  دددعنغ نُدددق  و دددق أسدددتع
انق ةُّ يف اتفقان  فق  أقعم نْع   ةفدُدع  ه د  يف أ د   د  عتم ان دةق يف انةد  واإلفقدعع 
وامقجددعت ان ددقتُّ  دد  امتكلِّيدد  اإلنكلُددز وامةدد هفي يف اتفددقان  ددي  ُددا االسددتييعل 

 .(3)و ةفقّ إخةاج  حه انظقا ة ان قتُّ
فتةدددلُط انضدددقء ثلدددى اينددددعث اد فْدددّ صمددد   وفة دددع أ ْددددة  دددي  يعددددّ انتةظددددّي 
انقددد و  و دددع  ندددك فدددال  دددعنع أن فقق دددك اند دددا ثلدددى انددد هس انلةدددعت انةظدددةّ  اندددح  

 تيعهفم انلةعنُقن قد   نك اال تطعف.

                                                 
native prosody: phonetic description and teaching -Non“نلد دا: انيةدقان اي دلي  (ٔ)

practice ” قف قّ. تم يف ايثلىوال أصه  إن  عن  تة  

(ٕ)function and models, Martine Grice & Stefan  –An Introduction to Intonation 
Bumann, P 1-2. 

(ٖ)Kang Liu, P 13.Stress, Rhythm, Tone and Intonation, Ching  
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 اؾمـغقم واؾصومتّقة:

ات فةدددد هج  دددددحا ام ددددد لح حتددددد  ثلددددم ان دددددقدُّ  أو ان قنقنقجُدددددع أو ثلدددددم اي دددددق 
 انتطكُلي أو  ع ظمكي نك أن تةيُم ثلم اي قات انب ُ .

و ق ثلم فةجع إىل انلةعت انةوسي تةو تةكق   يع سلأل  فققل جدقهج  دقانن: 
 ان دددددقدُّ...ثلم فددددديت نطدددددة  دددددع  دددددقصوان ص   دددددقهتا و يددددد  اندددددةواص اممبيدددددقهفي   ةدددددح 

مبّ هلدددددحا انيلدددددم ان دددددد ٖٜٛٔو ٕٜٙٔ  وقددددد  أث دددددى تةو تةدددددكق  فُيدددددع  ددددد  ٓٛٛٔ
  (1)انةهعئُّ لثتدعهه قعث ة اينةةُّ اهلُكلُّ 

وفقةم  قانن ان قدُّ إىل شدق  : ان دقاتُيُّ وو دأل اي د اث انةمبيُدّ؛ فقدقل: 
 أّ ع ان قادُّ فهي انقةم  ي ان قتُيّ انح  فهتم يف نمبّ  ع  تجزئّ انةلةدلّ امة ققدّ 

طدددخُ   دد   دددقل  ةهددع  وأخدددّيا  إىل  ددقال نيددزل  ُدددع  ددقال انلمبدددّ اميُةددّ أوال      ت
  (2) بتُدهع  أّ ع انقةم اآلخة  ي ان قدُّ فهق و أل اي  اث انةمبيُّ 

وتُقةدددددم انق ددددد ات ان دددددقتُّ  ةدددددب  دددددةه  انت لُددددد  ان قنقندددددقجي إىل ايقةددددددعم 
  (3)انتعنُّ:
 : و ق انق  ة ان مبةت يف  حا انت لُ .الفونيمدد  ٔ
 امة دّ وف، نظعم  ي  يف نمبّ  يُةّ. : و ق جميقثّ  ي ان قنُيعتاملقطعدد  ٕ
: و ددي ثدد ص  ددي امقددع ع فتيُددز وا دد   ةهددع  ددي اآلخددة  قجددقص النةةر جمموعةة دددد  ٖ

 ق ه أ    ي انضمبط فُم.
 : و ي جميقثّ تضم ق  ع   قتُع  أو أ ْة.اجملموع  النغمي دد  ٗ
انددددة    : و دددي تتددددع ع  ددددقيت حتددددّ ص   افتددددم وهنعفتددددم  عقددددّ اجملموعةةةة  النف  ةةةةي ددددد  ٘

 و  هت ع ايصىن  ق ع وا  .
: و ددي ت ددقق اجمليقثددّ انة ةددُّ وتقع دد  ان قددةة امقجددقصة اجملموعةة  الفونولوةيةة دددد  ٙ

 يف انلمبّ امكتق ّ.
                                                 

 .ٜٛ  عتُح اينةةُّ  (ٔ)
 .ٜٔ  عتُح اينةةُّ  (ٕ)
 .ٔٗٔ دعصئ انلةعنُعت  (ٖ)
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 ؿػفوم اؾمـغقم:

ثة فددددم  ددددقانن أبنددددم  اخلددددط اإلنمبددددع ي اخلددددعص نل ددددقت انددددح  فددددؤص   ددددحا انل ددددُ  
   (1)اخلعص 

اخدددتالف صهجدددّ ان دددقت  وتت ددد  ص  و دددق إث دددعء انكدددالم نمبيدددعت  يُةدددّ تةدددت   دددي
فددعنتةمبُم وايصاء   (2)صهجددّ ان ددقت وفدد، ثدد ص انح ددحلت اندديت فقندد  ع انددقتةان ان ددقتُعن

 ان قيت أ   وجقه امال ح انةُيعئُّ نلكالم 
 (3) و  ة  قانن أن  انةمبيُّ و أل فةجع إىل انُقانن.

ثةددددعء انكددددالم وقدددد  تيع دددد  انلةددددعنُقن  ددددع انتةمبددددُم و دقددددعت ان ددددقت امختل ددددّ يف أ
تيدددع ال  فمب دددي انلمبدددعت اندطدددةفّ ثيق دددع  وال طمددد  نمبدددّ  يُةهدددع  وندددحنك فدددلهّنم ف هسدددقن 
اخددددتالف صالندددددّ انكليدددددعت ثةددددد  اخدددددتالف االهت دددددعع امقسدددددُقي أو ازم ع دددددم يف  يددددد  
انلمبددعت  عن دددُةُّ  فييددىن انكليدددّ فُهدددع طمتلددأل  لُّدددع  لخدددتالف ايصاء انددح  تدددؤصت  دددم 

عحل   ع أن هسم انكليّ وا د  وثد ص  ة عمدع وسدكةعمع ادةوف    ثلّق  قت وازم 
 .(5)  وتةّيى انلمبعت انيت ثلى  حه انطع لّ لنلمبعت  ات ان دقعت(4)وا  

 اؾعالؼة بني اؾمـغقم واملوسقؼا:

انيالقدددّ  دددد  انتةمبددددُم ثيق دددع  وامقسددددُقع اندددديت طم ددددهع  دددحا اند ددددا لندددد هس انددددح  
ّ اندددد  ع، أن  انتةمبددددُم انلةددددعت اميددددةوف ث ددددق  اسددددت ز ْتم فُهددددع ان هاسددددّ اي ةفكُددددّ دعصثدددد

فةدددتييلم أ   دددتكلم ثدددعص   لمبتدددم  دددي ددددّي أن فق ددد   يف  ددد  أن  انتةمبدددُم اندددح  فهدددم 
دد  نلتةمبددُم لثتيددعص ايدددعن أو امقسددُقع أو  ددع فطدددم  اند ددَا  ددحا اسددتييعٌل  كْ ددأل  تيي 

 ةمبُم  دعنغ فُم.انمبةعء  و ع  نك فهق ال طمةج ثي صائةة انتةمبُم انيعص ؛ إنم ت

                                                 
 .ٗٙ  عتُح اينةةُّ  (ٔ)

 .ٙٙٔ دعصئ انلةعنُعت  (ٕ)

 .ٙٙ  عتُح اينةةُّ  (ٖ)

  حا الوجقص نم يف انية ُّ. (ٗ)

 .٘ٙ  عتُح اينةةُّ  (٘)
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فهددددحا انق دددد  وث  ددددم  ددددي انةع ُددددّ انكّيُّددددّ انتكُْ ُّددددّ نل ددددقت  وإ ا ج دددد  إىل 
 ي قد  فكدقن امدتكلم  انةع ُّ انكُ ُّّ وج ت انيك ؛ فعنتةمبُم انح  صهسم انلةعنُقن

فُم قع  ا  أصاءه نُدلغ انةع ع  مبزت  ال م ووظُ تم  أ ق دضب أم  دزن أم اسدت هعم؟ 
يف    أن  انةقع امق قص لند دا  دي انتةمبدُم ال فدتمبدي  ؤصفدم  ةدم ثدعصة أن فدؤثة ثلدى 
اميددىن  ددحا انل ددي انددح  أصاه  فدُدد  انطددية  ددق  ددق و يةددعه وا دد  سددقاء أصفتددم   ددقت 

 أو دّةتم ودةُتم. ثعص 

 أفؿقة اؾمـغقم يف عؿؾقة إجناز احلدث اؾؾساـي وعالؼمه باؾدالؾة واإلبالغ:  

وفيدددد هت انتةمبددددُم  ددددي انظددددقا ة انةمبيُددددّ اندددديت تةدددديى ثةدددد  انلةددددعنُ  أ دددد ااث  نمبقفددددّ 
  وال فيددددا  نددددك أهنددددع دددددّي  هيددددّ؛  دددد  أهنددددع دددددّي  ة زفددددّ  ودددددّي أسعسددددُّ يف (1) ع طددددُّ

نلمبعت اندطةفّ  فلُ  هلع خع ّ وجق ُّ يف  د  نمبدّ  فعن دقائ  انتيةفأل انةقثي نك  ا
وان ددقا   ال تة ددك ثةهددع صهاسددّ أ  نمبددّ الددالف  ددحه اي دد اث اهلع طددُّ  فهددي فددةع 
ثدددي ان هاسدددّ ان دددقتُّ ايسعسدددُّ نلمبدددّ  وأصلهت صنُددد  ثلدددى  ندددك أن  انكتدددعلت يف سدددعئة 

 انلمبعت ال تةسم انة  وال انتةمبُم  إال فُيع ن ه.
 حا انةدُب يف  يق ّ تيلهتم انتةمبُم ثلى  تيلِّيي انلمبدّ ايجةدُدّ ثدةهم  فهدم  وني   

الفتقةقنددم  ددإ نددق و ددلقا إىل  ةا دد   تق ِّ ددّ  ددي إجددعصمم تلددك انلمبددّ  و ددحا  ددع تق  دد  
 . (2)إنُم اندع ْعن امح قهان ام ّهِسعن يف جع يّ  قنقنُع
نةقع  ي انظقا ة انلمبقفّ فققع انكْدّيفي وال شك  أن  افتقعه انلمبّ امكتق ّ إىل  حا ا

يف إشددكعالت ثةدد  تةددعوهلم نة ددقص ق ظمددّ  كتق ددّ؛ فقددقل  ددقانن:  ونيدد   ددحا انددةق  
فددعصح يف  يدد  أنددقاع اندالدددعت  ْدد  انطددية وامةددةح  فلة كددة يف ان دديق ّ اندديت صمدد  ع 
ة اميْلددقن يف إ ُددعء انتةمبُيددعت اندديت فظةقهنددع  دد ُ ّ  و اك  ددع فةددتقجب  ددةهم إثددعص

                                                 
 .ٙٙ  عتُح اينةةُّ  (ٔ)

(ٕ)function and models, Martine Grice & Stefan  –An Introduction to Intonation 
Bumann, P 1-2. 
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دُْ   د  امةدة ُّ  أو إثدعصة  ةدعء انة ةدُّ ام ب دّ نلطدخ   لدم  و ندك نت فدة هلجدّ 
   (1) قاه وا   أ ُعان  

وفقددقل يف أشمُددّ انتةمبددُم يف ثيلُددّ اإل ددال،:  وفيددال  فددلن  اخلددط اإلنمبددع ي )انتةمبددُم( 
 ددق ثة ددة  ددعم يف  ْددّي  ددي أ ددةعف اإل ددال، انلمبقفددّ  واينةددةُقن فيليددقن  نددك  دد، 

لم  وقد   د أت  قدع  صهاسدتهع أو تكدعص  فكُدأل ظمُدز انةدع ع  دحا انتةمبدُم اند ال ثلدى اني
   (2)فق  ان   أو انةخط أو امقصة ...اخل 

فددال تيددا  ع طددُّ  ددحا اددد ث انلمبددق  ثدد م أشمُتددم  دد  نددم  دد  ايشمُددّ يف ان النددّ 
ن  ثددد ة واإل ددال،؛ فقددقل  دددقانن: وإن   طددع   انتةمبدددُم ُتظهددة نةدددع وجددقب انقدددقل  قددع  أب

قدقان  خمتل دّ  يدد  االخدتالف تتيع دد   دع ن دُ   ةددُط  دي ن ُظددعت انلمبدعت ان دُيُددّ 
اندطةفّ  و ي ققان  صمب أاّل نةف    دة ع يف انق د ة قدد  ايوان أو  كُ ُدّ  دع قدلُدّ  

فكددقن أ دد  ع  ع طددُّع  حمددتيال  نكةددم إ الدُددع  صائيددع  فّيددعل  -إن  ددعن-فعنقددعنقن انتةمبُيددي 
   (3) ع ة 

فعمتكلِّم فكُِّأل انةمبيّ  ي  ُا  د  مع واهت عثهدع ودقجهدع  ةدب وظُ دّ  ال دم 
اندح   –انيت فق   ع  ي إ الدم؛ فققل  دقانن:  فهد  فقجد  هددم  ندك يف  دالم اندطدة 

ظدقا ة فكدقن اإل دال، فُهدع  د الئ  ال  - يع قلةع نُ   ع ُّ    حم قل نطعط ثيلدي
وهة آن ددع   ثةدد  ع ُتكُِّددأل انةمبيددّ واندد ف، وإفقددعع  ت ع ددلّ؟ نيددم   ددع  ددعن  ددي انة زفددّ امددح

اندال، تكُُ ع  تةعسدُع     َمع وش  َمع وسةثتهع و  ا ع و ة تهع اإلنمبع ُّ   ةب  دّ ة 
  (4)انيع  ّ وانةةثّ أو تمبّيهت انةةثّ يف ادة عت  و ع إىل  نك دمع فتضّيةم اندال، 

انتجزف ُددّ  ْدد   دد  ادة ددّ أو  وفقددقل:  وأخددّيا  ظمكددي ندددي  ظددقا ة أخددةت  ددع فددقق

                                                 
 .ٙٙ  عتُح اينةةُّ  (ٔ)

 .ٙٙ  عتُح اينةةُّ  (ٕ)

 .ٚٙ  عتُح اينةةُّ  (ٖ)

 .ٗ٘  عتُح اينةةُّ  (ٗ)
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تطددد ف   ددددةف أن تكدددقن هلددددع وظُ دددّ تيدّيفددددّ نُتخدددد  ق ددد ا   ددددحه امدددةة ...ثددددي  طددددعثة 
   (1)امتكلِّم إ اء  ع فققنم 

 ثاـقًا: األداء واؾمـغقم يف اؾرتاث اؾعربي:

    ق  ة انباث انيةيّب يف انيةعفّ ليصاء ان قيت وانتةمبُم؟
ن ددى صاهسددقن ثةعفددّ ثليددعء انية ُددّ  ضدددط ايصاء ان ددقيت يف  تدددهم و ؤن  ددعمم  يف 

نلةدعنُعت قد  ع  هاسدخّ يف صهاسدّ أسدعنُب ايصاء يف انلمبدعت  ين اي د     وج وا 
يف انلمبددّ أن تكددقن  ة ققددّ  وانكتع ددّ  ددع  ددي إال هسددم نةقدد  امة ددقق وت ددقفةه  نددحنك 

نلية دددقق  نُدددا اسدددتيعن  ا تكدددةت انلمبدددعت  دددي انقسدددعئ   دددع صميددد   امكتدددقب  قدددعهل  
 أ ُعان   ق ع ثال عت وه ق  وإشعهات  ات  يىن إضمعئي وآخة تضيُا.

م  دددددؤالء انية ُدددددّ لنتق دددددّي يف ادقاندددددب ان ددددقتُّ  دددددي انلمبدددددّ إ ا  دددددع ققهنددددد    فددددعم 
لنلةدددعنُعت اد فْددددّ  ُدددا ايجهددددزة امخ فدددّ وانتقةُددددّ اد فْدددّ اندددديت تضددددط اي ددددقات 

مددع واي ددقاج ان ددقتُّ وتمبّيامددع و دد  مع أوثدد،  دددط  يف  دد  ف تقددة اندد اهس إىل وصهجع
 ْ   دحا ثةد  انيدةب  فدال ثةعفدّ ثةد  م ليصاء ان دقيت ثيق دع  وال لنتةمبدُم خ ق دع   
فققاث  انتةمبُم يف نظة  ؤالء ان اهس  جمهقنّ دع ع  يف انية ُدّ  أو ثلدى ايقد  مل ُتضدَدط 

انة ددعة مل فطددّيوا إنُهددع لنقدد ه ام لددقب  وانّة ددق انيددةيب  يددع  ددق  انضدددط انكددعيف؛ ين  
  يلقم مل ف هس انلمبّ امة ققّ إسّمع اقت ة ثلى انلمبّ امكتق ّ.

 دددإ إن  ادددددةوف انية ُددددّ يف نظدددة  ددددؤالء ألددددقا  دددي إشددددعهات إىل أ ددددقال انتةمبددددُم  
 ووجقه ايصاء ايخةت  وال وجقص نليقسُقع و د هع فُهع.

ء ان اهسددددددد  امةتطدددددددةق  وانيددددددةب اددددددد ث  أ ددددددد عب  دددددددحا انقدددددددقل و ددددددي  دددددددؤال
 .(2) ةجطباسة ودعم  ةعن وأمح  خمتعه ثية ودمحم اين ع ي و عنُتق

                                                 
 .٘ٙ  عتُح اينةةُّ  (ٔ)

 .ٚ-ٕصوه انتةمبُم يف حت ف   يىن اديلّ انية ُّ   ٕٙٙانت كّي انلةعت يف ادضعهة انية ُّ  (ٕ)
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 وفُقعل يف  حا انكالم: 
ال شددك  أن  انكتع دددّ انية ُّدددّ ال دتلدددك  ددي أصوات إف دددعل انةددد ة وانةمبيدددّ ودقهتجدددعت 
ان ددقت و قسددُقعه إن ا تددعج إىل  قسددُقع  ددع ظمتلكددم انة دد، وامطددعفهّ  إال يف  ددعالت 

 حم وصة  يال يَت االست هعم وانتيجب. 
ددعم انيددةب امددح قه لنتق ددّي  ددةصوص  فْيددّ  ظددع ة  ْددّية ت    ضددم  و ددي ونكددي  ام 

اإلج ددعف ادكددم لالقت ددعه ثلددى انكتددب انةظةفددّ وادعنددب انتةظددّي  اجملددة ص ي ِّ قددقم؛ 
جهدددقٌص نظةفّدددّ وجهدددقص ت دُقُّدددّ  - جهدددقص أ  أ ددد عب نظةفدددّ نمبقفدددّ–فجهدددقص انيدددةب 

ددق  ؛   فُةدمبددي مددي وجدد  تق ددّيا  يف  واقيُّددّ  وال تكتيدد  نظةتددك نييلهددم إاّل ىضددعّ ّ انطِّ
لُيددّي انةظددةّ  ثددي انقفددعء ىت ل دددعت ان كددة انلمبددق ِّ اددد فا أن فقا دد   تدب انة  ددق انتي

نْددم   ددع دع   تددب انددباث أبسددة ع  ندد ال تكددقن نظةتددم قع ددةة أ عصفددّ ادعنددب   ددُّقّ 
انز اوفّ  جُمَ َ ّ ادكم  تُيِق  ع انّ قّ  وصمعندهدع انةشدعُص وانة د اص  وند ال فكدقن  ةدعؤه ثلدى 

 َ ْة ددى  فيلُددم أن فَيُكددأل ثلددى  نددك امددقهوث انيظددُم  فُيُدد  دددّي أسددعس وهْ ُُددم  ددي دددّي
ّ  نُةد  يف  تدب انّة دق انّةظدةّ   وسدُ هك  ّ  وفُقِجد ه خع  د س  أدقاهه  نيل م فُ ُد ه  زفّد

 .(1)أن  انية ُّّ نٌة ال تَة ُ  صههه وآلن م ثلى  ةٍّ اي  عن و ةوه ايّتم 

 ة اؾمـغقم عـد اؾعرب، وؿظافُر عـاقمفم به:األدؾَُّة احلاؾقة واملؼاؾقة عؾى أفؿّق

 * بعض اؾمـظري اجملرَّد:  

يف انددددباث انيددددةيّب  ال ددددح تطددددّي إىل ثةعفددددّ انيددددةب لنظددددقا ة ان ددددقتُّ  وانتةمبددددُم  
و ددةق أصاء انكددالم؛ فعن ددعهايب  ددْال  قة ددَم ايدددعن اإلنةددعنُّ إىل ثالثددّ أ ددةعف:  ددةأل 

يف انتخُّددد  وانتّ دددقه نألشدددُعء  و دددةأل فُكةدددب اندددّة   ندددحا ة  و دددةأل ف ُددد  اندددّة   
 . (2)فكقن ثي ان يعالت  وثي أ قال  لّحة  ؤ فّ

                                                 
 .ٖٗ٘ انب ُب انة ق  يف انلةعنُعت اد فّْ يف  قء جهقص ثليعء انية ُّ (ٔ)

 .ٖٙ-ٕٙامقسُقع انكدّي  (ٕ)
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وا ددددي سددددُةع ف ددددةق قضددددُّ انزفةددددّ يف انكددددالم  فُددددد ِّ أن  انكددددالم فددددزصوج تة ُدددددم  ددددي 
   (1) ادةوف ودمع فقبن  م إىل جعنب ادةوف  ي  ُ ّ ونمبيّ ون ة.

و ددي جهددقص ا ددي سددُةع يف  ددحا اجملددعل أنّددك تددةاه فددتكلم ثلددى دددقهتج اهلددقاء ها  ددع  ثلددم 
اي قات انة قي  يلم اي قات انتطكُلي ثلى    تيددّي انلةدعنُ  اد ث   فُكدقن 
 ددحنك هائدد ا  سدددعقع  يف  ددحا اجملددعل؛ فقددقل:  أّ ددع ن دد  انتيددقهتج فلنددم ف يدد  ان ددقت  وأ ددع 

دهع أو  ةد هع ورمتهدع فُ يد  ادد  ة  عل انتيقهتج يف ن ةم  د ي جهدّ ات دعل اجزائدم ودعسِّ
وانْقدد   أّ ددع ادددّ ة فُ يلهددع ايوالن  وأّ ددع انْقدد  فُ يلددم انْعنُددعن  وأّ ددع  ددعل انتيددقهتج  ددي 

  (2)جهّ اهلُ عت انيت تةت ُ  ع  ي امخعهج واع   يف  ةلكم فت يلم ادةوف 
انتةمبُيُددّ نلية ُّددّ ان  دد ى  واسددتةد قا وقدد  ه دد  صاهسددقن ثددةب حمددَ ثقن انةيددع ج 

أبن ةهم امقا في انتةمبُيُّ نأل قات يف انية ُّّ  وا  ل قا  دع فةتدؤون  دي   د ل عٍت 
  وال جمدعل (3)وص. أمحد  خمتدعه ثيدة  تي ِّصة يف  دحا ان د ص  و دي  دؤالء ص. ددعم  ةدعن

ليدددعء  ةدددع ندددح ة جهقصشمدددع وجهدددقص حمدددَ ث  آخدددةفي؛ فعند دددا  ققدددقف نة ددد  جهدددقص ث
 انية ُّ ايوائ   و يةفّ إ ا  عن يف انباث  ظع ة تةمبُيُّ.

وو  ح ا ي سُةع أفضدع  خمدعهج اددةوف  و د اهج اندز ي يف تق ُيهدع  و ُّدز اددةوف 
 .(4)ان ع تّ  ي دّي ع  ي  ُا قدقهلع نلي ِّ وث  م

 ورود ؿصطؾحات تعين عـاقمفم باؾمـغقم وأساؾقب األداء وفقكات األصوات: *

 ندددك: اندددبّّ و دددّ  ان دددقت وانت ةفدددب واإلنطدددعص وانمبةدددعء وانتةمبدددُم وانةددد  و دددّ  و دددي 
 ان قت وامقسُقع وانت ةفز وانزفةّ وانتي ُط.

و ددددي اين ددددعل امةددددتييلّ يف  دددد، أصاء انقددددةآن انكددددةو: انددددتالوة وانبتُدددد  وانت دددددّي 
 .(5)وانتمبّا وانبثُ  وانبقُ  وانت ةفب

   ة       لح وأهل ِم.ونُ  اند ا    ص ثةحل  قا ي 
                                                 

 .ٕ٘ٙانت كّي انلةعت يف ادضعهة انية ُّ  (ٔ)
 .ٗ  أسدعب   وث ادةوف ٕٚ٘انت كّي انلةعت يف ادضعهة انية ُّ  (ٕ)
 و نك يف  تعب صهاسّ ان قت نألّول و تعب  ةع   اند ا نلْعت. (ٖ)
 .ٕٓٙ -ٕٚ٘انت كّي انلةعت يف ادضعهة انية ُّ  (ٗ)
  ي  حه اين عل  ع ُفةَت بهت أصاء انقةآن انكةو ثلُم و ةهع  ع فَُحمهت وُفكةه ثة  انيليعء. (٘)
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 غـى املوروث اؾؾغوي اؾعربي مبا مّساه اؾؾساـقون املدوَّـات اؾصوتقة:  *

ال لنكتع دددّ  يدددع  دددق  يلدددقم   و دددق  ةقدددقل لمطدددعفهّ وانةددديعع القةةة ال ال:ةةة    
و ةقدقل لنتدقاتة أ  نقلدم  ددع ثظدُم ثدي  دع ثظددُم فةدت ُ  تقا دؤ م ثلدى انكددحب  

أن  ايصاء ان ددقيت انددح  نةددييم انُددقم نلقددةآن انكددةو  ددق ن ةددم دمّددع صميلددك ال تطددكهت يف 
 ايصاء ان قيت انح   عن ثلُم يف انقةون اهلجةفّ ايوىل.

فيجددة ص اعفظددّ ثلددى انةةددخّ ايوىل  ددي  ةفقددّ أصاء انقددةآن انكددةو  ددع فزفدد  ثلددى  
سددقل أندأل وأه يي ددّ ثلدم  ددي  د وه ع ثددي أّول َ دي ن دد،  دع ثلددى وجدم ايهحل و ددق انة 

 دددلى ل ثلُدددم وسدددّلم فيددد هت أثظدددم إذمدددع   دددقيّت ت دُقدددّي ثةددد  انيدددةب  إذمدددع  ف دددقق أ  
ثةعفددددّ لن ددددقتُعت ثةدددد  انلةددددعنُ  انُددددقم  هيددددع ت ددددق هت تقةُددددعمم وتيدددد  صت  دددد ّوانمم 

 ان قتُّ  و ق إذمع  يف  ّ   اتم إثجع .
نكددةو ونددُ   ددحا ف ةددب؛ فلددم فتقق ددأل جهدد  انيددةب ان ددقيّت ثلددى نقدد  انقددةآن ا

   نة عتم وسكةعتم  ضدق ع  أش   انضدط     ق  فدهةك أ ٌة آخة  و ق انتعر:
 األداء اؾصوتي املـغَّم واجب شرعّي عـد اؾعرب:   *

استيي  انقةآن انكةو    لح انتالوة وانبتُ   وشمع ال فكدقانن صون  د  ان دقت 
 وتةمبُيم  يع  ق  يلقم.

ُلق ِ ْةُم ِ ي قُدْةآٍن َواَل تَدْيَيُلقَن ِ دْي َثَيدٍ  ِإال    َوَ ع َشْةنٍ  يف  ﴿َوَ ع َتُكقنُ قعل تيعىل:  تَدتدْ
﴾   وقعل(1)ُ ة ع َثَلُُْكْم ُشُهقص ا ِإْ  تُِ ُُضقَن ِفُِم﴾   (2): ﴿َوَهتِِّ  اْنُقْةآَن تَدْةتُِال 

 واستيي  اد فا انطةفأل    ل عت انتمبا وانزفةّ وامز عه وانت دّي: 
  أ   (3)قددعل هسددقل ل  ددلى ل ثلُددم وسددل م:  نددُ   ةّددع َ ددي مل فددتمبي  لنقددةآن  

ي  قتم  م وفزفِّةم فُؤثِّة يف انةع ي .  فؤّصفم أصاء   ةّتال  وضمةٍّ

                                                 
 .ٔٙسقهة فقن :  (ٔ)

 .ٗسقهة امّزّ  :  (ٕ)

 .ٖ٘ٚٗ  ُح اندخعه    تعب فضعئ  انقةآن  لب َ ي مل فتمبي  لنقةآن  هقم  (ٖ)
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   (1)وقعل:   فّةقا أ قاتكم لنقةآن 
 وقعل ييب  قسدى ايشديةّ  نددّيع ذدع قةاءتدم:  نقد  أويت  دحا  ز دعها   دي  دزا ّي آل

   (3)  فةجع م:  نق ثليُ  ىكعنك دّ تم نك حتدّيا  (2)صاوص 
    ق إىل  نك جزء  ي صفةهم وثقُ مم وواجب ثلُهم؛ فق  فدة ة انطدةع أبصاء 
انقدةآن انكددةو ثلددى رمددق خددعص فتيُّددز  ددم  ددي انكددالم انيددعصّ   واندد نُ  ثلددى  نددك اآلفددّ 

﴾انةع قّ:   . (4) ﴿َوَهتِِّ  اْنُقْةآَن تَدْةتُِال 
ومل فقددأل اي ددة ثةدد   ددحا اددد ؛  دد  مثّددّ م فدد  ووثُدد  مددي ال ظمتْدد   ددحنك؛  نددُ  

  ّةع...  اد فا انةع ،.
فلدم فد ّل  ندك ثلددى ثةعفدّ انيدةب لنتةمبدُم وايصاء ان ددقيت ف ةدب   د  صل  ثلددى 
 دددعنمبتهم يف تلددك انيةعفددّ؛ فددال هفددب  يدد   نددك أن تددةا م خدد  قا  نددك ادعنددب خ  ددّ 

 َّ ثلُددددك إ ا ص ضددددَ   جدددد   ددددي فددددّ ثي ثلددددُهم تق ددددّي م وقلّددددّ   ل قظددددّ  وال  ال دددد
  د هم ثلَم اي قات.

ونُ  تةتُ  انقةآن وتالوتم تةمبُم ثع ا اثتدع ّي نأل قات د هت  ع تطدعء وتد ع  دع 
تطعء  أو حت هت وتْق   ي انةمبيّ  ع تطعء ومي   ع تطعء      عن نليدةب جهدقص   دةصة 

 ّت خعّ ّ.يف ل ع  هنض  نضدط ايصاء انقةآ
ومل تؤن ددأل يف خ  ددّ انقددةآن انكددةو  تددب   ددةصة ف ةددب  دد  أُنِطدد    قنددم ثلددقم 
 ة  تهددع  هنضدد   دددي ايسددعس واسددتقت ثلدددى سددققهع نددتيلي أنّدددم جدد فة أبن فددؤّصت  ددد، 

 ايصاء  و ي قةيعن: ثلقم ن وصه وثلقم نةوفم.
فة دددع انيلدددقم نددد وصه فكددد هت ثلدددم فُيدددىن ىع ُدددّ  دددحا انكتدددعب وأ كع دددم و دددع فت ل ددددم 

 انيي   م  ي ثلم ان قم وانيقُ ة وانت ةّي وأسدعب انةزول.
                                                 

 .ٗٗ٘ٚأخةجم اندخعه   يّلقع  قد    فا هقم  (ٔ)

 .ٔٙٚٗ  ُح اندخعه    تعب فضعئ  انقةآن  لب  ةي ان قت لنقةآن  هقم  (ٕ)

 ام  ه انةع ،. (ٖ)

 .ٗسقهة امّزّ  :  (ٗ)
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وأ دددع انيلدددقم نةوفدددم فكددد هت ثلدددم فُيدددىن  ُ دددّ انكتدددعب امةدددز ل ووجدددقه أصائدددم و ُ ُعتدددم  
م ف ةددب  ونددحنك  عندد  انيةعفددّ  تلددك و نددك ين  جمددة ص تالوتددم  تيد دد   ددع  ال انييدد   دد

 انتالوة وو ع انيلقم  طةهنع   يلم انتجقف  وثلم انقةاءات وثلم انققأل واال ت اء.
 و تب ثلقم انقةآن ت أل انةقث   ي انيلقم.

 (1)و دحا  ددع صثددع ام كِّدةفي امتددةّ ل  إىل أن ُفضددُ قا إىل وجدقه إثجددع  انقددةآن انكددةو
 . (2)اءوجهع  ج ف ا   ق إثجع  ايص

وظمكي نلدع ا أن فة ط  ع  ُِ ة  ي ايصاء اخلعص اندح  طمدت هت  دم انقدةآن انكدةو 
ىُزة   ظم انيجُدّ  فعمقد  ثلدى   ظدم فل د  فةدةا  وسدهقنّ وسدةثّ ال فُل ُهدع إ ا  دع 

دددّي امةت دد  تددةتُال   وال فل ُهددع  ددإ يف انطددية  و ددق  ددق ون  أقددد  ثلددى دددّيه  ددي انكددالم
 ي. قّ ى دّي  ل   

وان نُ  ثلدى  ندك أنّدك  د  ددّي انيدةب ضم ظقندم ثدي ظهدة قلدب   ظدع   تقةدع  ال 
فةق  ثي     انيةب يف شيء وإن  عنقا ال ف قهدقن  دي  يةدعه أ  شديء  و د   دي 
اي  عل ان مبعه  ي فةتظهةه و ق مل فدلغ سّي انتيُُز  ي   أ   ي دّي فهم ندم  و دحا 

  نلقةآن.إثجع  ثظُم نُ  نكتعب يف ان نُع إال
 وانةدب يف  نك أ ةان:

 أ  شمع صفّا أسعسّي  واآلخة نةعّت اثنقّ .
ددددددددْةاَن اْنُقددددددددْةآَن نِلددددددددحِّْ ِة فةّ ددددددددع اندددددددد فّا فددددددددح ةه انقددددددددةآن؛ قددددددددعل تيددددددددعىل:  ﴿َوَنَقددددددددْ  َفة 

  (4) َدَعِفظُقَن﴾ ﴿ِإان  رَمُْي نَدز ْنَةع انحِّْ َة َوِإان  َنمُ   وقعل: (3)  هت  ِ ٍة﴾ ِ ي فَدَه ْ 

                                                 
واإلثجدددع   ثجدددع  انيددد ص   واإلثجدددع  انمبُددد ّ إلانيليدددي  واإلثجدددع  ان ددد   واو دددي  ْدددّية:  عإلثجدددع   (ٔ)

 .اندُعت واإلثجع  انتطةفيي

 .ٖٓ٘فكةة إثجع  انقةآن  ةح انديّْ انةدقفّ  إ ث ةان ادع ة  ع نق  وتيلُ،   (ٕ)

 .ٕٕسقهة انقية:  (ٖ)

 .ٜسقهة ادجة:  (ٗ)
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واآلخددة ُفةدددت عص  دددي ان هاسدددعت انلةدددعنُّ اد فْددّ   ددد   دددي ا تطدددعفعمع اي ددد ث  
فددددعنُقم أثدتدددد  أنعثهددددع ان ّدُددددّ اني دددددُّ أّن اد دددد   ددددع ايدددددعن واينمبددددعم  ددددق ايسددددةع 

 واي يي  قعء   إ إنّم ظمكي أن فكقن اي عن ثة  فق  انحا ةة.
تُد  وانتمبدّا ثدقان  نلةدع ع ثلددى فهد  ظمكدي أن فكدقن وجدم أصاء انقدةآن انكددةو لنب  

د دد  وانتددح هتة  يددع  ددعن  ددي  نددك ان  دد  انددح  مل فتددح  ة  يدد  ادددعصث سددقت ايدددعت  
و ددددع  ددددعن  ددددي  ددددالب جع يددددّ جددددقهج اتون انددددحفي هاق هلددددم انتةمبددددُم  ددددع أصاء انقعثدددد ة 

 انة قفّ وشقا   ع فيلق  يف أ  عهنم  ي أصىن  ال ةّ يذعثهم؟
دددة اد ددد  ا نةدددةفع  دددع انتةمبدددُم ت ةدددّيا  اثنْدددع  ددددّي تُةدددّي ل ثدددز وجددد  وندددك أن ت ةِّ

وددددّي انت ةدددّي اني ددد  اندُقندددقجي و دددق ه دددط  ندددك  ية دددة اندددز ي؛ فدددعنكالم انيدددعصّ  ال 
فةدددتمبةق  دددي اندددز ي  دددع فةدددتمبةقم انكدددالم املّ دددي امدددةمب م  واندددز ي ثة دددة  دددعم يف صهاسدددّ 

نديد  انْدعت اندح  ضمد ِّص نلظدقا ة انكالم وحتلُلم إىل ثةع ةه؛ قعل امةدّ  :  اندز ي  دق ا
وجقص ددع اددد ثي  قتةدد هج  ددم دددعم االندد هاج يف سددُعق امددعّصة امقُّدد ة  وانكددالم يف وجددقصه 
االن قنددقجي وامق ددقثّي فددةمي  قُدد  انددز ي ان القددع   ددي حت فدد  إذمددع ه يف حتقهتقددم ان يلددّي  

نيددةيب ىْع ددّ اجملهددة ونقدد   ددعن انددز ي يف فدد   ةظّددة  ان كددة انلمبددق  ثلددى  ةددعه انددباث ا
انكعشأل انح   ّكةهم  ي انة ع  إىل أخد  خ دعئ  انكدالم   دإ إهندم  دعصوا  تدقن 

 (1)ثلى أسةاهه  ّلُّع   ي خالل ث سّ انز ي 

 اؾشعر وؿوسقؼاه وإـشاده وضرائره: *

انطددددية صفددددقان انيددددةب  ومل فهددددتم انيددددةب  طدددديء ا تيددددع هم لنطددددية  و ددددعن انددددةواة 
 ّ  ي ايثةاب وفةط ونم إنطعصا .فت ّيلقن انطية  طعفه

وقدد  أن ددأل انة ددعة  تدددع  يف  ددةائة انطددية تددد ِّ  ددع صمددق   ددي خمعن ددّ ققاثدد  م و ددع ال 
َّ انقعثددد ة إاّل  ة دددع   دددةهم ثلدددى اتِّةدددعق انطدددية وانتظع دددم يف  صمدددق   و دددع  دددقفزُ م خمعن ددد

                                                 
 ٕٗ٘انت كّي انلةعت يف ادضعهة انية ُّ  (ٔ)
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م  أ  إن  ثةدعفتهم قعنب حم  ص  ق ون  قّ ى  ظمكي أن تة ز  م إىل ايصاء ان قيت وانتةمبُ
لندددق ن وانقعفُدددّ  دددقهة  دددي  دددقه ثةدددعفتهم ليصاء ان دددقيت وانتةمبدددُم اينُددد،  ومحعفدددّ  دددحا 
انقعنب   لب جعص  فال فةدمبي خ شدم وال  ةدةه  و دق   لدب أثلدى  دي   لدب محعفدّ 

 انقعث ة انة قفّ يف   ِّ  امع. 

 دور األداء واؾمـغقم يف احلػظ واؾمعؾقم:   *

إىل ايصاء ان قيت امةمب م اخلعص فةفعصوا  ةدم نتةدهُ  انتيلدُم  و ندك انت َ  انيةب 
ل تكعه م فّةع   ةتقاّل   ق فيهت امةظق دعت انتيلُيُدّ  فقد  هاج ثةد  انيدةب نظدم  د ِّ ثلدم 
يف  ةظق ددّ نُةدده    ظددم وتددح ةه   ةن ُّددّ ا ددي  عنددك يف ثلددم انّة ددق وانطددعفُّ يف ثلددم 

قهُددددّ وانطددددع دُّ يف ثلدددددم انقددددةاءات وادَزهفددددّ يف ثلدددددم ان ددددةف واإل ةفددددز يف انققاثددددد  ان 
انتجقفد  واندُققنُددّ يف ثلدم ام دد لح و ةظق دّ ادكيددي يف أ دقل ان قددم  إىل ددّي  نددك 

 يف سعئة انيلقم.
وندك  دحنك أن حتكدم  ةدد، انيدةب ي د ث أثدالم انلةدعنُ  انُدقم  دع  دع جدعؤوا 

ُ  وأدعٍن نُةه    ظم  فتلدك  م  ي اخباثعت تقضي  ت قف  انيلم انةظة  إىل أانش
اال تكددعهات تلّقع ددع انيددعمل ثلددى أهّنددع فةفدد ة  ددي نقثهددع  فددل ا  ددع ثدد َت إىل انددباث انيددةيب 
وجدددد ت هلددددع أ ددددال   ووجدددد مم مل فمب لددددقا ثةهددددع يف  دددديُم ثيلهددددم وإن مل فُةّدهددددقا ثلُهددددع 

 أبنةةتهم.

 دوره يف اؾػفم واؾدراقة واؾدالؾة احلق عؾى املعـى:  *

أن  انلةددعنُّ  انتدهددقا إىل قضددُّ اإل ددال، وإفددعصة انتةمبددُم هلددع هدددم  قنددم  ددي وجدد َت 
اي  اث اهلع طُّّ. وإ ا ج   إىل انيةب أن ُتهم  ةح قةون ق  تةّدهقا إىل  حه انقضدُّّ 

 فيّ وا ثةهع أبسعنُب خمتل ّ.
ّ  ثلددى انب ُددب انلمبددق   ددي  ددّ ّ أو  فيددي  نددك أْن ُثةددقا لدددعل امطددع  ة  ع يدد

هّ ميةعه انح  فةاص.فة  عص   قجِّ
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وق  ا تم  ا ي جا لد فا ثي ادعل امطدع  ة  فخ  دهع  طدقا َ  وأخددعٍه  وندّدم 
ثلددددى أن  أثلددددم انةّددددعس  كددددالم انيددددةب ونمبتهددددع أثليهددددم أب قاهلددددع وق ددددقص ع  فددددعنّة قفّقن 

امكتدددقب ايوائددد   ددد  قي ددد وا انققاثددد   و دددد قا نمبدددّ انيدددةب  مل فكدددي  يدددق هُلم انكدددالَم 
امةدديقَع أو امدد و َن ف ةددب   دد   ددعن اآلخددُح  لدددِّهم امةددت قُ  ثلددى ا تيددع هم أ ددقاَل 

 ددي انطددع  ة لنق ددقص   دد  ادعن ددّ ثلددى  ددع »انيددةب وظددةوَف  ال هددع  تلددك اي ددقال 
 .(1)«يف انة قس

و لمب  اددعل امطدع  ة  دي امقدعم انيظدُم يف ثدةف انّة دقف   دع جيلهدع ثليدع   دي 
ت ددقق ثلددم انطددُ  انيددعمل  وجيدد  فقددَ  ع جهددال   فلددق  ددعن امطددعِ   نل ددعل أ ُّددع   انيلددقم  

 ددعن أصهت ىق ددقص  ددع ب انكددالم  ددي صاهسددم وسددع يم انيددعمل ان ددّح؛ فقددقل ا ددي جددا: 
وَ دددددددي فلدددددددُهم وفُيتددددددد هت  دددددددةهم  (2)و يدددددددُ  فعدّيدددددددعنقن وادّيدددددددع ُّقن وانة عسدددددددّ وانققّدددددددعصون»

دلم أ دق ثيدةو  دي شدية ان دة صق إ ا أُخد  َفةتق  قن  ي  طع  ة اي دقال  دع ال  ضم ِّ
 .(3)«ثةم  ومل ضمضةه فُةط ه

ُّ يصاء انكدالم   يدع ُثةدقا لن د ّ اإلشدعهفّّ  دي  ُّ ان دقتُّ و ي  نك أْن ُثةقا لن  
 تيدّيات انقجم وإظمعءاتم  فهي ت ل  ثلى  قنم خ ا  أو است هع ع  أو تيجهتدع ...اخل.

وثةع م أ دةه؛ قدعل ا دي جدا ثدي  ال ةدعت  وق  مح انّة قفّقن انيةب  حا امليحَ  
و نددك أن تكددقن يف  دد ح إنةددعن وانْةددعء ثلُددم  فتقددقل:  »امدد ح وأ قانددم  ُددأل تكددقن: 

ِّ  وتدتيك َي يف د دُط انداّلم  « ل»ددد  عن ول هجال   فتزفَ  يف قدّقة انل د     دحِه انكليد
ِّ ان  قت  ع   .(4)«وثلُهع  أ  هجال  فع ال  أو شجعثع  أو  ةظمع  أو رمق  نكوإ عن

                                                 
 .ٖٕٗ/ٔاخل عئ   (ٔ)

 فيا أ  عب  حه امهي   ي دّي أ   انيلم. (ٕ)

 .ٕٙٗ/ٔخل عئ  ا (ٖ)

 .ٖٓٚ/ٕاخل عئ   (ٗ)
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و دددحنك إْن  دمْدددَ  إنةدددعان   أهصَت و ددد م لندخددد   فقلدددَ : سدددةنةعه و دددعن إنةدددعان   
  (1)فلن  صالنّ  عنك  ي  وِ  انقجم وتق ُب اددد  تمبدا ثدي ققندك: ن ُيدع  أو  ددخ ال  

 قعنقا: ُهب  إشعهة أ لَغ  ي ثدعهة.   هّىع  اصت يف و  م ولنمبْ   ونحنك 
وقددد  ندّدددم ا دددي سدددُةع ثلدددى  ال ةدددعت ايصاء وات دددعهلع ىيدددىن انكدددالم  فقدددعل:  و دددي 
أ دددقال اندددةمبم انةددد ات  و دددي  ُ دددعت يف اندددةمبم  ّ فّدددّ ددددّي  ةفُّدددّ فدتددد ئ  دددع اتهة وألددد  

ع إشددعهات انكددالم اتهة وتيقددب انةهعفددّ اتهة وىددع تكْددة يف انكددالم وهىددع تقلدد  وفكددقن فُهدد
رمددق ايدددةاحل وهىدددع  عندد    لقدددّ نفشدددعع ونتيةفدددأل انق ددع وإل هدددعل انةددع ع نُت دددقه 
ونت خددُم انكددالم وهىددع أث ُدد   ددحه انةدد ات لددد ة وانْقدد   ُ ددعت ت ددّي  ددع صانددّ ثلددى 
أ دددقال أخدددةت  دددي أ دددقال انقعئددد  أندددم  ت دددّي أو دضددددعن...وهىع  دددعهت اميدددعت خمتل دددّ 

ددع  وددّي  نك...وقد   لختالفهع  ْ  أن انةد ة قد   يد  اخلد  اسدت هع ع  واالسدت هعم تيجهت
  (2)تقهص نل النّ ثلى أن  حا شةط و حا جزاء و حا حميقل و حا  ق قع 

*صوهه يف اديعس: استيي  انيدةب أ دع ف  وأهاجُدز و ق  يدعت  دقتُّ يف اددةوب 
دم انةسددقل  ددلى ل تْددّي اديددعس وحتددّةِك انمبددّية واديُّددّ يف انقتددعل  و ددي  نددك  ددع  ددع

ثلُم وسل م يف دزوة   ه  دي ثددعهات تة دي اهللدع ثدي انقلدقب وتْدِّد  أقد ام امقدعتل  يف 
خضددمِّ امية ددّ وانت ددعم انقتددعل خطددُّ  ةددم ثلددُهم  ددي اخلددقف أو ثدد م انتددُقهتي  ددي انة ددة 

 فةنطة فةط : 
 أان ابن عبد املطّلب    أان النيب ال كذب

فلددددقال أنّددددم ثلددددى ثلددددم أبّن انددددةظم وايصاء انتةمبُيددددّي ف يدددد  يف انددددة    ددددع ال ف يلددددم 
 انكالم اجملة ص ثةهيع  ع  عن نُ ق،  ع  ع،.

و عندد  انةةددعء يف انمبددزوات حتددةِّحل انةجددعل ثلددى انقتددعل  فتيطددي خل هددم وتضددةب 
 لن فقف وتمبّا نت يُةهم و جةان عهّفي  ةهم  فةنط ن يف دزوة أ    ْال :

                                                 
 .ٖٔٚ/ٕانظة اخل عئ  (ٔ)

 .ٕٙٙانت كّي انلةعت يف ادضعهة انية ُّ  (ٕ)
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 منشةةةةةةةل علةةةةةةة  الن مةةةةةةةق  ْ  ُن بنةةةةةةةقُ   ةةةةةةةق  ْ نةةةةةةة
 وامل ةةةةةةةةةُر   املفةةةةةةةةةق  ْ    الةةةةةةةةةدا ا   امل ةةةةةةةةةقن 

 ونفةةةةةةةةةةةةةة ِ  الّنمةةةةةةةةةةةةةةق  ْ   إْل تُقِبلةةةةةةةةةةةةةةوا نُ ةةةةةةةةةةةةةةقن ْ 
 

 دوره يف حترقك األوتار ؿن اؾؼؾوب واألػؽار: *

أ دددلب انيدددةب وأقةدددع م قلددددع  قددد  فت دددة ك قلددددم وفدددحوب  ددد تؤه أ دددعم ذدددعع آتت 
دل   انقةآن   يتددّ  دي ه ُيدّ اند ح  أتث دة وا تدز  خقفدع  و ليدع  ثةد  ذعثدم أوائد  سدقهة ف ِّ

وثيددة  ددي اخل ددعب   انددح   كددى وأثلددي إسددال م ثةدد  ذعثددم سددقهة  ددم  وال فتققددأل 
 نك ثلدى  يدعت تلدك اآلتت ف ةدب  د  ثلدى أصائهدع ان ةفد   دال شدك اندح  جيلهدم 

 فيجدقن نم.
جُب  و ق فتجلى يف تةقلدم  د   قدع ع فللقةآن أصاء  قيت  تيُز وأتثّي  قيت ث

خمتل ددّ وأسددعنُب  تيدد صة  ددي ايصاء ان ددقيت  دمّددع فْددّي انطددجي أو اي دد  أو ان ددةح ندد ت 
سددع يم وندددق مل فكدددي فيدددةف انية ُدددّ  وندددُ  أصل  ثلددى  ندددك دمّدددع جدددةت  دددع أ ددد  انددد ثعة 

فتدددةثة  اددَ ث  يف سددد ُةّ أجةدُدددّ أقلتدددم  دددق وهفعقدددم  وأقددعم فُهدددع  دددالة ادييدددّ وخ دددب 
ايثدددعجم  ةددديعع انقدددةآن  وقعنددد  فقدةدددالفُّ: إن انلمبدددّ انددديت فت ددد ث  دددع  ات إفقدددعع 
 قسُقي ثجُدب  وإن  ةد  مل أفهدم  ةدم  ةفدع. وقد  فةقد   دحه انُقدةدالفُّ لنةديعع 
 دد   ددالم اخل ُددب و دد  اآلتت اندديت فقهص ددع يف خ دتددم  وأ ةدد  أن ان قددةات انقةآنُددّ  

   يددددع نددددق  دددعن اإل ددددعم دملدددقء ا  ددددي هوح انقدددد س   عنددد  حتدددد ث فُهدددع هثطددددّ وقطددديةفةة
 نةب تيدّي ع امةتي   ي  ةُ ُتهع. 

ُّ  ددْال ثلددى  نددك أفضددع  ذددعع انيددقام نلقددةآن  فهددم فتددةثةون  ددم   و ددةب  ددحا ان اثُدد
  تلك انُقدةالفُّ  صون أن ف قهقا  ةم شُ ع.

اسدددتييل  انةةدددعء أهاجُدددز و ق ّيدددعت فدددبسّمي  دددع ثةددد  تدددةقُ   دو ه   الرتبيةةة  * 
أ  عهلي  و ّي فؤ ي  أن   ال هدع سدُكقن ندم أشد هت انيلدقق يف   دي ان دّ   وأشد هت انتدةثّي 

 ثلى سلق م    ثلى  ةتقدلم  ّلم  ُةيع فطبهت وفبثةع. 
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 :(1)فيي  نك ققل  ة   ة  ثتدّ و ي تةقِّ   يعوفّ  ي أيب س ُعن ان   
ِلةةةةةةةةةةةةيمْ       ِ  ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ِإل  ابْةةةةةةةةةةةةِك ُ   ةةةةةةةةةةةة     ك  ُُم ب ةةةةةةةةةةةةب  ِ  أ ْىِلةةةةةةةةةةةةِو   

ةةةةةةةةةةةةةةق   و ال ل  ِةةةةةةةةةةةةةةيمْ  َ  بِف ي  ةةةةةةةةةةةةةةُ و ْ     ل ةةةةةةةةةةةةةةْي  ال ِبُطْ ةةةةةةةةةةةةةةُ و   و ال   
ةةةةةةةيمْ      ص ةةةةةةةْ ُ  ب ةةةةةةةِك ِعْيةةةةةةة   بِةةةةةةةِو   ِعةةةةةةةيمْ   ال ُُيِْلةةةةةةةُن الال ةةةةةةةن  و ال ُيِ 

 
ان دد  ثةدد  والصتددم  فهددحان أ ددأل إىل  نددك  ددع سددّةم اإلسددالم  ددي اي ان يف أ ن 

 صنُالن  عهخعن ثلى أثة  قسُقع انكالم وأصائم يف تة ُّ ان   .

 فل ؾألداء اؾصوتي صؾة باؾـّحو يف اؾعربّقة وباؾرتؽقب يف اؾؾساـقات: 

قضُّ ان قت  ع ت ا تيعم ثليعء انية ُّدّ  ومل فقت دة اال تيدعم  دع ثلدى  ُدعصفي 
 ىل ادعنب انّة قّ   ونحنك أصنّّ. ايصاء ف ةب     سةت اال تيعم  ع إ

 ةهددع أن  ادة ددّ اإلثةا ُددّ يف أواخددة انكليددعت  ددقٌت ق ددّي  واخددتالف ادة ددّ يف 
أواخة انكليدعت فيدا اخدتالف ان دقت  ونكةّدم ندُ  اختالفدع  ثطدقائُع   د  فدةتدط أشد  

رمددقا  االهتدددعط لنقظُ ُددّ انة قفددّ نلكليددّ  فققنددك:  نظددةُت إىل اند ددِة  طمتلددأل  ددقات  و 
ثي ققنك:  هأفُ  اند َة   و حا أ ة   فهّي و ع  نك ال     ي اإلشعهة إنُم ند ال فظدي 

 ظعن أّن انة ق ىةةت ثي قضُّ ايصاء ان قيت ثة  انيةب.
انقددقل ام ُدد  لنق دد   وامددةاص لم ُدد   ددع » و ةهددع أْن ثددّةف انة قفددقن انكددالم أبنّددم

فقددد   دددد قا  كيدددع  رمدددقّت   ضدددع ط أصائدددي     (2)«صل  ثلددى  يدددىن ضَمُةدددي انةدددكقت ثلُدددم
 ُ دددّي  فعنةددددكقت  يدددع  ددددق  يلدددقم قضددددُّ تت ددد  لنققددددأل واال تددد اء وشمددددع  دددي وجددددقه 

 ايصاء.

                                                 
ددددّي ادَْلددد   دددي انةجدددعل  وطمدددُُم: صمدددُق  وقددد   دددع انقدددعر  ق  يدددعت    وان هتخدددةوهٙٔٔ/ٕأ دددعر انقدددعر (ٔ)

 أخةت  ي  حا انقدُ  يف تةقُ  ان دُعن  يق ّيّ  دعثّ  ي ثع ة و ق ّيّ أم ان ض .

 .ٚ/٘ مبا انلدُب  (ٕ)
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ونقددد  ا دددي فيدددُك ثدددي ا دددي  ُةدددعن ثدددي  يددد  انّة دددقف  أنّدددم صمدددق  أن ف دددة ق  ددد  
امضدددعف وامضدددعف إنُدددم إ ا جدددع  أن فةدددك  ثلدددى ايّول  ةهيدددع؛ يندددم ف دددّي  دددع فُددددّةِق 

 .(1)ُةهيع  عنةكتّ انيت تقع  ُةهيع 
 فهحه قضُّ رمقفّّ  ع  هع  ظهة  قيّت.

و ةهدددع أن  اندةُدددّ انة قفدددّ نلجيلدددّ  دددي انددديت حتددد ص انةددد ة انةمبيُدددّ انددديت تدددؤصت  دددع   
 فقجقص       ْال  يف   لع اديلّ ضمّتم تةمبُيهع تةمبُيع  است هع ُع   ونُ  انيك .

 اندددح  فةدمبدددي أن فدددؤّصت  دددم انطدددةط واددددزاء دمدددع فقدددقل ا دددي سدددُةع ثدددي ايصاء اميددد   
فةتدط  ةدم امةدتةدط ه دط انقظُ دّ انة قفدّ لهلُ دّ انةمبيُدّ:  فُجدب أن ال تتخلد   دحه 
ايقعوفَ  ان قفلّ إال انة ات انيت ال فُةمب م فُهع  وإسمع فُةاص  ع اإل هعل فقدط  وهّىدع ا تدُ  

انقضدددعت  خ ق دددع   ُدددا تكدددقن ثلدددى أن ألددد  اين دددعل ام دددةصة  إ ا  عنددد  يف  كدددم 
سدددددُ  انطددددةط وادددددزاء   قددددقهلم: ندددددّيع انددددتي  أث ُددددُ   فُقددددقل  دددد   انددددتي   و دددد  

 ندد ة أخددةت إىل انْقدد    ّ ة  و ددق ثةدد  انطددةط  و يقددب  أث ددي أث ُددُ   ندد ة إىل اددد
 (2)و ي نلجزاء 

انةظةفدددّ وإ ا ج ددد  إىل انلةدددعنُعت اد فْدددّ وخع دددّ انب ُدُّدددّ يف أ ددد ث نظةّتمدددع 
انتقنُ فّدددّ  ددد  أن   يُدددعه انققاث فّدددّ ال فتقق دددأل ثلدددى انةددديعع وال ثلدددى انقُدددعس؛  ددد   دددق 
ثةد  م  ددةتدط أب ددقه أخددةت   د اهُ ع ثلددى  دد س امددتكلِّم  و لكتدم انحِّ ةُّددّ انلمبقفّددّ اندديت 

 ال فُيَلم ُ ةههع  إسّمع تُةَ   نتعئجهع.
ال  أن  امددةء فةددت ُع تددح هتةَ ع أ ْددة فعديلدّد انققاث فدّد ثةدد  م تُيلَددم  ةدديعمع  و ة  هددع  دْد

 دمّع سقا ع  وثة  قةاءمع تُؤّصت  تةمبُم  يتعص  وضمتعج امتيلِّم إىل وق  ق ّي نُتيل يهع.
يف    أن  ادي  دِّي انققاث فّدّ ثلدى نقدُ   ندك  تُقدةأ  تةمبدُم  دع ط ثلدى  د ِّ   

 .(3) ليّ  ي  ليعمع  ين   ليعِمع دُّي  با  ّ  وف يب تح هتة ع و تيلهتيهع

                                                 
 .ٓٗ/ٖشةح ام      (ٔ)

 .ٕ٘ٙانت كّي انلةعت  (ٕ)

 .ٕٓ -ٜٔانظة اندىن انة قفّ  (ٖ)
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و كدددحا تدددةت أن  انددد هس ان دددقيت ثةددد  انيدددةب فدددعق  طددديقنم وقدددّقة  ضدددقهه وتيددد هتص 
 مبّ يف اني ة اد فا.جمعالت صهسم وت دُقم  ع ثةفم ثلم انل

وإ ا وجددد َت تمبددددعفال   ددددي ان كددددة انلمبددددق  انيددددعمي ثددددي  نددددك انددددباث انيددددةيّب انمبددددّا 
لمدددددقهوث ان دددددقيّت فهدددددحا فُيدددددزت إىل  ُيةدددددّ ان كدددددة ايوهويب انلمبدددددق  ثلدددددى انيدددددعمل  وإىل 
تق دددّيان يف تقددد و انددددباث نليدددعمل نُدددد خ   ةظق دددّ انلةدددعنُعت انيعمُددددّ؛ فقدددقل ص. أمحدددد  

ال ددد  انددد اهس أن  امة زفدددّ ايوهو ُدددّ مل ت ةدددح جمدددعال  نلددد هس ان دددقيت انيدددةيب قدددّ وه:  وف
نُتدددق أ  كعنددم يف اتهفدد  انلةددعنُعت يف انيددعمل   يددع مل تقددق صهاسددعتةع اد فْددّ ثلددى تق ظمدددم 
نليعمل تق ظمع   قددقال   ق د م تدةااث  و ي دى إنةدعنُع  ال فقت دة ثلدى أ د ع م و د  م صون 

ال سدددددُ يع انةدددددعث  إىل إنطدددددعء انلةدددددعنُعت انيعّ دددددّ انددددديت تُيدددددىن ددددددّي م  دددددي ان اهسددددد ؛ و 
 (1)لنكّلُعت انلمبقفّ انيت فطبك فُهع انةعس  ُيع  

 ـمائج اؾلحث:

 ّدققا ققاث  ثلم اي قات امة قي وثلدم اي دقات انتطدكُلي ثلدى ددّي  انلةعنُّقن -
 ددع نمبددّ  نلكطددأل ثددي انةقددعط امطددب ّ انيعمُّددّ يف انلمبددعت  يف  دد  ا ت ددى انيددةب 

 لنيكقف ثلى نمبتهم انية ُّّ.
 ان هس ان قيت ثة  انيةب فعق  ةيتم وثيقم ان هس ان قيت ثي انلةعنُ . -
اني دُّّ انُقم امّت لّ  يلم اي دقات نُةد   ديُد ة ثدي نتعئ  اال تطعفعت اد فّْ  -

واقع  عل انيةب وتةاثهم انلمبقّ   فهم ثةفق ع  يةُّع   لةعن  عهلم وإن مل فُ  د قا 
 ثةهع  لةعن  قعهلم.

انلةعنُّقن اثتي وا انييلُّعت اند ُّّْ ام ّقهة  وايصوات امخ فّدّ وان ّدُدّ واي د اث  -
 دُّّ يف أنعثهم.وانتجعهب انقاقيُّ اني 

 نألصاء ان قيت صوه يف اد   وانتحُ ة. -
 امةظق عت انتيلُيُّ انيت ا تكة ع انيةب  قهة  ي  قه ت قهته ثلم اي قات ثة  م. -
 يسلقب أصاء انقةآن انكةو صوه  هم يف   ظم وتح هتةه. -
 نألصاء ان قيت وانتةمبُم  لّ لنّة ق يف انية ُّ وانلةعنُعت يف اإلنكلُزفّ. -

                                                 
 .ٓٚانلةعنُعت  دعصئ  (ٔ)
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 املصادر واملراجع:

 اؾعربقة:

أسدعب   وث ادةوف  ا ي سُةع  حتقُ، حمب ان في اخل ُب    ديّ امؤف د   انقدع ةة   -
ٜٔٔٗ. 

 .ٜٚٛٔ  ٕاي عر ييب ثلي انقعر  صاه ادُ    ّيوت  ندةعن  ط -
  ٕانددددىن انّة قفّدددّ  ندددقام تطق ةدددكي  تة دددّ فؤفددد  ثزفدددز  صاه ثُدددقن  انددد اه اندُضدددعء  ط -

ٜٔٛٚ . 
انت كددّي انلةدددعت يف ادضدددعهة انية ُددّ  ص. ثدددد  انةدددالم امةددّ    انددد اه انية ُدددّ نلكتدددعب   -

 .ٜٙٛٔ  ٕتقن   ط
اخل عئ   ييب ان دتح ثْيدعن  دي جداِّ  حتقُد، حمي د  ثلدي انة ج دعه  صاه انكتدب انيليُ دّ  -

ٜٕٔ٘. 
إ ددةا ُم دمحم ثددد  ل  صاه سددي  اندد في  ص طدد،   شددةح ام   دد   ال ددي فيددُك  حتقُدد، أ.ص -

 .ٖٕٔٓ  ٔط
  ُح اندخعه   حتقُ، حمب ان في اخل ُب ودمحم فؤاص انددعقي    ديدّ امكتددّ انةدل ُّ   -

 .ٜٓٛٔام فةّ امةق هة  
 .ٕٓٓٓثلم اي قات   يعل  طة  صاه دةفب  انقع ةة   -
ع ددددة  ددددع نقدددد  وتيلُدددد،  نيددددُم فكددددةة إثجددددع  انقددددةآن  ةددددح انديْددددّ انةدقفددددّ  ددددإ ث ددددةان اد -

 م.ٜٓٛٔ   ؤسةّ انةسعنّ   ّيوت  ان ديّ انْعنُّ  ٖٓ٘ادي ي 
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الّتأصيل اللغوّي للمفرادت 
 اإلسالمّية

 عند علماء العرب األوائل

مـى طعؿةد. 
)*(

  

 
 

تشػػػػٌاف ااتػػػػغوات ااألساسٌػػػػ  اطلػػػػه  ااػػػػلم ايّألػػػػر همػػػػ   أل ػػػػه  اا غ  ٌػػػػ    و لػػػػ   
ااألسػػػػاٌم وػػػػهينكا ه  ػػػػػاف  ػػػػل  ااتػػػػػغوات    لػػػػهاف اساسٌػػػػ   ػػػػػس ة كهػػػػ   ٌ   ه ػػػػػه   
األ  هين كاطاتهظ كا تماا هبه شػغاهن ك  ػه ن كالتشػ هوانا وػهاتتاا  ا ػا  اػتا  ااتتػها   

همل  تاس  اال ت هـ  اأٌلس  أٌف  ا غ اات الهت ااألساسٌ   ػف مٌ ت ػه   اأٌلتظا كا ألَّ   أو كاا
اات الػػػهت اا ماسػػػ  أك هػػػه ساػػػٌ م اػػػتس.هن   ألػػػ  ااتالاػػػ ه ك  سستألػػػاا  ػػػ  ت ػػػم    ػػػػل  
ااتػػغوات كوػػر ه هي  ػػه أك   ّ ػػػه  ااػػ هؽ كاااألػػا   أت سػػػ  اطاتػػهظ ك  ػػ أل ه  ألػػػم 

كساػػػٌتـ  ػػػلا اااألػػػا أ اه ػػػهن  ػػػ    ػػػاو حنػػػا هػػػه تاػػػـا  ػػػ  اات الػػػهت ااألساسػػػ  ا تس.ػػػ ا 
اا ػػػغب   ااتل ػػػ ف ااألسػػػاٌم اظاتػػػهظا كسر ػػػغ ومٌػػػ  ااشػػػغح ااألسػػػاٌم ك  ّػػػ    ألػػػـا ااأٌلسػػػ  

 اات تًٌوة ه   ات ك غؼ كحنا ككلا  ألت   ا ألـا ااشغ ٌ   كااتألاتٌ  ه
كمػػت ا تػػاش االشػػتسهؿ  اأٌلسػػ  اا غ  ٌػػ   تاسػػ  اتهػػ  اااػػغاف اااػػغ  كا ػػتسا ااشػػغس  
اا هف غغسا  ه كتاض ح ه هي   ه كااامػاؼ  ألػم اطلػاهب اعلػ ه   ا تس.ػ  ااػ  أٌوت 

 إىل ظ ا  ه هفو  تستة كهات أخغله

                                                 
  هه   وهشره-كاواهبهألتهه هاه ت   ما  ااأٌلس  اا غ ٌ    )*(
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كمت  ػمًٌت  هلاٌتػهت ك.ػ ة ت ػا  اتػغوات اعلػ هٌ    هٌهػ  كأاتػهظ اااػغاف اااػغ  
 (ُ)كا تسا ااشغس  خهٌ  ه

اا.ػػ  هػػ  اطاتػػهظ اعلػػ ه     وػػ ة كللمت ػػغ   ي.ػػا  ػػلا  ألػػم هػػلاَّت  أٌ ػػ  
زهمٌ   هتاه    كتما   ااااو ااألساس  اا  تمهكال ها ككهف ااف هم  ه هم جػ    ااٌتل ػ ف 
هلػػل  اطاتػػػهظا كتػػه" كتػػػهب ااالسمػػ    اااأل ػػػهت اعلػػ ه   اا غ  ػػػ ا ط  اػػه  ااػػػغازم 

  ػػهَْٓ  اتكو قا كاهتغوات أاتهظ اااغاف اااغ ا األغاغب اط ت هيٌن ت ِِّ
قا   ػم  ستألػتث و ػ   ػ  ِِّكمت تتٌغو أ ا اه  أمحت    محتاف ااغازم ات

اطاتػػهظ اعلػػ ه    هٌهػػ  لػػاا  أك وت   اااػػغاف اااػػغ  أـ ا ػػتسا ااشػػغس  أـ اط ػػغا 
ًٌ  هياػػػهن كااػػػتان هػػػ   اايػػػب ااألتػػػظ  ػػػف اػػػهكؿ أف  ك  ساػػػ  شػػػغا  هلػػػل  اطاتػػػهظ اػػػ

ًٌ ااألتظ ه   اايب حناس  ك غو   ك ات   كوالا   وا  هن هه  ػه   ػ   ستمهكؿ كف هه ا
 ه  شغح كتتا  أبه.أل  ه  اااغاف اااغ  كا تسا ااشغس  كأش ه  اا غب كأمااهلهه

ك ػػػػا هبػػػػلا سلٌ ػػػػف اظاتػػػػهظ اعلػػػػ ه   كاا غ  ػػػػ    كته ػػػػ  ااػػػػلم أ ػػػػه  ااالسمػػػػ    
 اااأل هت اعل ه   اا غ ٌ  اه

اظاتػػػػهظا كاػػػػلا عاػػػػ  أف ي ػػػػٌت   اه ػػػػهن األت الػػػػهت  كساألػػػػا   ااتّػػػػا  ااػػػػتالي
ااتالا ػػػػ  ااتاتهػػػػ   مػػػػت  أل ػػػػه  اا غ  ػػػػ  و ػػػػا أكؿ كتػػػػهب ه ػػػػم    والالت اطاتػػػػهظ 
كتٌّا  ػػه ك ػػ  ه ػػٌم  اخػػغ  يػػً   اتل ػػ ف اظاتػػهظ كتمػػهكؿ ااػػتااالت اات ػػتًٌوة األ تػػغوة 

اسػ  كاا ػغو   كااام  ٌػ ا ولشػا  اااغاي   كاعل ه   ه   اايا ه كهوػ  وتمػهكؿ ااتالاػ  اامأل
 ػػػػلاا كتػػػػهب االسمػػػػ  األػػػػغازما ك ػػػػلا اا ػػػػٌم   ػػػػا اهتػػػػغوات أاتػػػػهظ اااػػػػغافا األغاغػػػػب 

 قاهَْٓ  اتكو  اط ت هين ات

                                                 
قا كا كسػػػف فتألػػػ  ا ػػػتساا َُِقا كجمػػػهز اااػػػغاف ط   ا ػػػتة إَِايرػػػغ" ه ػػػهين اااػػػغاف األتػػػغَّا  ا (ُ)

قا كااام هسػ    غغسػب ِّٖقاه كااالا غ   ه هين كأل هت اامػه ا ال ػ  اطياػه م إِٔال   مت ا  ا
ااألسػام  مػػت اا ػغب و الػ  االػ   ااتػػل   قا كغ  ػه ك.ػػ ا كايرػغ اااألػا َٔٔا ػتساا ال ػ  اط ػ  ا
 كااتل غ أمحت فته    غه
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ك ٌػػ  أك ػػ  اتتػػهؽ  ػػ   ػػلس  اااتػػه   ك  ػػ  أك ػػ  االخػػت ؼا اػػلاا لػػل غ  
ظ كشػغا  ك  ػ أل ا هللس  اا ٌمت   اشغح كااتاض ح اّغسا  كف هلٌا    تمهكؿ ااألتػ

كهػػ   ٌ ياػػ   ألػػم أك ػػ  ااتشػػه   كاالخػػت ؼ   م  ػػهه كلػػل تأ  اتػػهب ااالسمػػ ا األػػغازم 
 و ا اطلار   ااتلا   كاطكلع   ااشغح ااألسامه

 أكالن" كتهب ااالسم    اااأل هت اعل ه   اا غ   ا ط  اه  ااغازم"
ينا ك ا أ ػا اػه  أمحػت  ػ  إٌف هلٌا   لا اااتهب ه   أل ه  اا  غ اا اهلا اا.ه

قاا كتغمجتػػ    اا ػػهو  مأل ألػػ   ػػتان ال تاػػهو تتجػػهكز ِِّمحػػتاف  ػػ  محػػت ااػػغازم ات
 (ُ) ل   ألّغه

كأهه هاضاع اااتهب وات حتتث االا     غهست  ه   ا ػ  اااتػهب كهاضػا   
واهؿ" )) لا اااتهب و   ه هين أ ػه  كاشػتاهمهت أاتػهظ ك اػه ات  ػ  كأل ػهت  غ  ػ ا 

تهج ااتا ه  إىل ه غوت ها كال ساتس  اطو    م ه ك  ت أٌل  ه يتػع كاػ  كزسمػ   ر  ػ  حي
 ه(ِ)ااٌف هم وس  كهغك ة((

 كسته ع ا تسا    هل اف كته   مها ن"
)) ٌ هكػػػػغ    ػػػػت هاػػػػا ه ػػػػهين أ ػػػػه  ا  ػػػػٌل ك ػػػػٌف ك ػػػػتهت  كهػػػػه هػػػػاز أف ستػػػػلٌكؿ 

 ه(ّ)و  ه((
ا ػت ا ػغ اطاتػهظ اعلػ ه   ا األػا   اا ػهين كستلح ه  ك ه  اااه ر أيٌ  س

اا  اكتاات ه اطاتهظ   ت اعل ـ كا  ت ااتّا  االشتاهما كااتالي و  ها أهػه خٌّػ  
كته ػػ  كهم جػػ  و ػػ ا واػػت  ػػغ   تاسػػ  اأٌلسػػهت  ههػػ ا ك  سا ػػت   اتس.ػػ   ػػ  ااألسػػهت 

ه ف  ػ  اا غ  ػ  كاا نسػ  هلجهت ااااهاف ك ه  ا ه  او   ا ّ ح ااألس  مػتعهنا كإ ػه مػ
كاااػػػػغ ي   كااته لػػػػ   كوهضػػػػف   م ػػػػها كوٌلػػػػف اا غ  ػػػػ   ألػػػػم مج ػػػػع ااألسػػػػهته ك ػػػػا هبػػػػل  

 (ْ)اات ال  وتح   ن األت الهت ااتاه أل   كاااه ي     ااألسهته

                                                 
 هِٖٔا كاات غل  ِِٔ/ُايرغ" ااهف اا لاف  (ُ)
 هٕٔاالسم   (ِ)
 هٕٔاالسم   (ّ)
 هِْٗ/ُا كياأل  ااا اطا   اال غ ٖٕاا هايب  (ْ)
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ك  ػػت أف اوتػػتح كته ػػ  ااألسػػام يػػتسا  ػػ  ااتهضػػأل   ػػ  ااألسػػهت ايتاػػف األألػػتسا 
ت ه إىل ا ػػػتسا  ػػػػ  اػػػػٌب اااتػػػػهب ك ػػػػا اطاتػػػػهظ ا كخألػػػػً   ػػػػ(ُ) ػػػ  ولػػػػ أل  ااشػػػػ غ

اعلػػػ ه   اا غ  ػػػ ه كهكػػػػغ ااتت ػػػ ف   أ ػػػػه  ا ا اػػػا كهػػػ    أ ػػػػم كته ػػػ   الػػػػه  
  اهاتس  كوسم   فتأل  و  ه ه.ف" ااات ا اااله ا ااش ّهفههه

ك  ستاػػػع االاػػػ     ػػػغ  شػػػغكا  اظاتػػػهظ ااألساسػػػ  هػػػم   اا ج  ػػػ    اا ت ػػػب 
اطاتاػػهااا كإ ػػه كػػهف تغت ػػب اااتػػهب همّا ػػهن    ػػغ  هػػااو ا و ػػا سلٌ ػػف  اا ػػاأ أك

 تاس  األسهت كه   ٌ سلكغ ااشػ غ ك ػا أ ػغز أ  ػتة ااألسػ    االلتشػ هو كاألػً   ػت ه 
األألتسا    ااتغوات اعل ه   كأ ه  ا ا ااا كااتغوات  ػا  ػٌتة ااألسػام ات ػ  

 م كته   هبههاا تاتات كاطلس ااتسم   اا  أ 
كلل غ  اا   اااأل هت اعلػ ه   اا غ  ػ  اا ػهف طػغؽ تمػهكؿ ااػغازم األ تػغوات 

   ت أف أمتـ ها لان ااتهب هتغوات أاتهظ اااغاف األغاغب اط ت هينه

 ":ـه524كتاب "مػردات ألػاظ الؼرآن" لؾراغب األصػفاني "ت

هػػػػ  أهك ػػػػه  ااغاغػػػػب اط ػػػػت هين ك ػػػػه ك ػػػػت  اال خػػػػاف  ػػػػهاب ااألسػػػػ  كاا غ  ػػػػ ا 
ااتاأل  ا ا  ه متهت ك. ة   ااألس  كه هين اااػغاف كااا غػ ا كااغاغػب اااػ ا أهػه ا ػ  

 (ِ)و ا ا ا     ااتلفه
كأٌهػػه هاضػػاع اااتػػهب واػػت هكػػغ هلاتػػ  ااغاغػػب اط ػػت هين   هاتهػػ  كته ػػ  غهستػػ  

 ه  ت م    لا اااتهب واهؿ"
ـا اااػػغاف اا ألػػـا ااألتر ٌػػ ا كهػػ  ))كهكػػغت أف أٌكؿ هػػه حيتػػهج أف سشػػتسف  ػػ  هػػ   ألػػ

اا ألػػـا ااألتر ػػ  حتا ػػر اطاتػػهظ ااتػػغوةا وتأل ػػ ف ه ػػهين هتػػغوات أاتػػهظ اااػػغاف   كايػػ  
 هكف ا  سغست أف ست ؾ ه هي  ا كتأل  ف ااأٌلًِب   كاي  هػ  أٌكؿ اا ػهكف   

ي
ه  أكااف اا

                                                 
 هّٗاالسم   (ُ)
 هَُِ/ُٖا كل  أ  ـ ااما   ِٕٗ/ِ ايرغ تغمجت   "  س   ااا هة (ِ)
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 ػا  وػع   كػف  ألػ   مه  هه سغست أف سام  ا كا س هاػا  و ػهن    ألػ  اااػغاف واػشا  ػف 
هػػػ   ألػػػـا ااٌشػػػغعا ولاتػػػهظ اااػػػغاف  ػػػا ايػػػٌب كػػػ ـ اا ػػػغب كز تتػػػ ا ككالػػػّت  ككغاا ػػػ ا 
ك أل  ه ا ت هو ااتا ه  كا ا ػه    أااػهه   كاا  ػ ا كإا  ػه هتػلع اػٌلاؽ ااشػ غا  
كاااألسه    ير  ػ  كي.ػغ  ا كهػه  ػتا ه ك ػتا اطاتػهظ ااتتغ ػهت  م ػه كااشػتاهت هم ػه 

و  إا  ػػػػه كهااشػػػػا  كاامػػػػال  عضػػػػهو  إىل أطهسػػػػب اا. ػػػػغةا ككه .هاػػػػ  كااتػػػػِب  ػػػػا  عضػػػػه
 ه(ُ) عضهو  إىل ايااب ا مّ ((

كستلػػػح هػػػ  ك هػػػ  اا ك ػػػل  ألػػػم ااألتػػػظ كحتا ػػػر ه مػػػه ا كسلٌكػػػت أتٌ تػػػ    اا ألػػػـا 
مج   ػػها كاللػػٌ  ه هتػػغوات أاتػػهظ اااػػغافا كمػػت كػػهف االشػػتسهؿ  ااألػػا ااألسػػام  تاسػػ  

مجػػػع هتػػػغوات ااألسػػػ  اتتاػػػ  غغسػػػب اااػػػغاف ك ػػػاف استػػػ  كحتتسػػػت هػػػتااالت سمّألػػػر هػػػ  
 أاتهظ   تم ه

كاال ت ػػهـ  ا  مػػ   ػػ  ااألتػػظ كه مػػه ا أك هػػه ا ػػّألح  أل ػػ    اات الػػهت ااألساسػػ  
ااتالا ػػػ  ا تس.ػػػ  اا  مػػػ   ػػػ  ااػػػتاؿ كااػػػتااؿ ملػػػ   شػػػسأل   أل ػػػه  ااألسػػػ  همػػػل اااػػػتـا 

 ج ت ااتّا اا ااتالي اا غٌ  اظاتهظ كه هي  ههككتهب ااغاغب  لا أ اهج اثفو األ
أهه خّ  كته   كهم ج  و  ا وات لألا هلاٌت  و   هاألا اا ه   ااألساسػ  ااألتر ػ  
اا  تم   اا ت ب اطاتاهاا   تغت ب هااو ها كاامػ  اتألػ   م ػه  ػلكغ اا ػهين ا هزسػ  

هظا كمػػت  ػػٌ  هاػػا ااغاغػػب   األ ػػهوةا كسغ ػػت ااتّػػٌا  ااػػتالي األاأل ػػ ا كسلٌ ػػف اظاتػػ
ا و ػػػ   -ت ػػهىل -هاتهػػ  كته ػػ  مػػها ن" ))هه كمػػػت الػػت غت ا   إهػػػ   كتػػهبو هاػػتاؼو

هتػػػغوات أاتػػػهظ اااػػػغاف  ألػػػم اػػػغكؼ اات ٌجػػػاا وماػػػٌتـ هػػػه أٌكاػػػ  اطاػػػ ا   اااػػػه ا  ألػػػم 
ىل تغت ػب اػغكؼ اا جػػ ا ه تػنان و ػ  أكااػػف اغكوػ  اط ػأل   وكف االكااػػتا كاعشػه ة و ػػ  إ

اامهلاهت اا     اطاتهظ ااات ه ات هم ه كااشتاهت ااػا ه حيت ػف ااتالػع    ػلا 
 ه(ِ)اااتهب((

                                                 
 هْٓهتغوات أاتهظ اااغاف  (ُ)
 هٓٓهتغوات أاتهظ اااغاف  (ِ)



 ة عـد عؾؿاء العرب األوائللؾؿػردات اإلسالمّق أصقل الؾغوّيالّت

78 

 

 نؼاط التشابه واالختالف بني الؽتابني:

كهػ  خػػ ؿ الػػت غا  كتػػال كتػػهب االسمػ  ككتػػهب ااتػػغوات بػػت أف كػػ  اااتػػه   
 ػػػػ  األتسػػػػٌ  ط ػػػػه تتاػػػػع تامػػػػ   مػػػػت والالت ااتػػػػغوات ك ػػػػا أك.ػػػػغ اا مه ػػػػغ ااألساسػػػػ  مه أل

 (ُ)اارغكؼ ااتاخألٌ   كاخله  ٌ  ا كااتسٌ  ااتالي اا ا  كام   ال  ه   هم هه
كشسأل  مل   اط ف ك  االات  ااغازم كااغاغػب اط ػت هينا ك ػا تتاػع أ ػاؿ 
اطاتػػهظ كااػػتااالت اات ػػٌتوة ااػػ  حت أل ػػه ااألترػػ ا وهااأل ػػ  اااااػػتة ت ّػػا هػػ  اا ػػهين 

ت  اػػت  هػػه ستػػهح هلػػه هػػ  االلػػت  هالتا طف ك.ػػغة االلػػت  هؿ ال  ػػٌت أف  ألػػر كااػػتالال
ه ػػػػهين  تسػػػػتة كإحيػػػػه ات تألػػػػيب هّهاػػػػب ا  ػػػػهة كاطا ػػػػه ا ك ػػػػلا هػػػػه ساػػػػٌ    اااػػػػها.اف 
احملػػت اف  ػػػ" ااتل ػػ ف ااألسػػام أك االشػػتاهؽ ااتػػه ااا أك ااتل  ػػفا ك ػػا ه ػػّألح هاه ػػف 

 (ِ)اطاتهظ إىل  تا هتهه ا أك اا ل س ك ا  وٌ Etymologieااأل   
كممٌه  ػه    كتػهب االسمػ  ه.ػهالن  ألػم ااتل ػ ف مػاؿ ااػغازم" ))اا اػهب" هػه سيت اَّػبي 
 ػػ  ااػػليبا أم" سلخػػل  ػػ    ػػت ااػػليبا كأ ػػأل  هػػ  اا ىٍاػػبه كاا ىٍاػػبي كاا ىًاػػبي هػػ  كػػف 
 شػػػا  هػػػه سااػػػم   ػػػت ا ك ًاػػػبي ااٌغ ػػػف" كاػػػت  اااػػػهماف هػػػ    ػػػت ا ساػػػهؿ"  ىًاػػػب ك ىٍاػػػب

ك ى ىأل ػػػػه كأل ػػػػ ن  م ػػػػ ن    ىااًػػػػ  اااػػػػغ كاات ت ػػػػ ه مػػػػهؿ ا  ػػػػٌل ك ػػػػٌف" 
ا كمػػػػهؿ (ّ)

 ااتأل ًٌس"
 كمػػػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػػػػ  أ  ػػػػػػػػػػػػػا أف أكػػػػػػػػػػػػػاف اً ىٍاػػػػػػػػػػػػػًااي ٍ 

 
 

زىيً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهن و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغًٍ تي أٍف أتاألَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
(ْ) 

  

                                                 
 هِِٖا تغمج  ااتكاخألاه ك   أل  ااألس ا وهغهزم طأل  هت ِْٕا ِْٔايرغ ااألس " ومت سس  (ُ)
 هِٓٔ  ا ك أل  ااتالا  اا غ ا وهوهسل ااتاسّْٖايرغ و الهت   وا  ااألس ا وه األا اا هحل  (ِ)
 هِٖ/ّْاالخغؼ  (ّ)
ه كااػلي   اا ألٌػر   اااػـا اػ س هػم  ا أك ااػتَّ ٌا" ااأل ػر  ااػـا كاػ س هػم  ا ايرػغ" ِِوسااف ااتألٌ س  (ْ)

 ااألاهف ازمناه



 د. مـى طعؿة

78 

 

كاا اا ػػػ  هػػػه سألألػػػر اعياػػػهف هػػػ  احملمػػػ    ػػػت ااػػػليبا ك ػػػا هشػػػتٌر هػػػ  هاػػػاا ك  
]كهىػػػٍ   اَّػػػب    ػػػ ت م أم" أمػػػهـ   ػػػت هػػػه ستػػػغغ هػػػ  اا ػػػ ة    - -اػػػتسا اامػػػيب

 (ُ)جمألا ههه
 كاا ياىب اخغ كفًٌ شا وا كه    االم سغ ع إا  ههه

 كساهؿ"  اَّب  ألم هه كهف  أل  ا أم"  ٌو ا ك  ع  أل     ههه
كساػػػهؿ"  هماىػػػ  ا  ألػػػم و ألػػػ ا أم" و ىػػػف  ػػػ  هػػػ  اعلػػػه ة ه.ػػػف و ألػػػ    ػػػت و ألػػػ ه 

 اػهب ك ياا ػ ا و ػه كػهف   ا خػغة ساػهؿ اػ " ً اػهبا كهػه كػهف   ااػتي ه  كاالل  همػ "
 (ِ)ساهؿ ا "  اا  ا كاا ت " اا هما ههه

ا ػػػػغت ايتاػػػػه    ػػػػ  هػػػػه  ػػػػه    شػػػػغح كأل ػػػػ  ااا اػػػػهبا اّاهلػػػػها كااػػػػغازم سشػػػػغح 
اااأل ػػ    سػػلكغ أ ػػأل ه كاشػػتاهمههتها كساتشػػ ت األ  ػػهين اات ػػتًٌوة األتػػظ  ااػػغاف اااػػغ  

تسا ااشغس  كأش ه  اا غب كأمااهلها كسلكغ ت ػغس  اااأل ػ  كهػه سشػتر هػ  ه ػهفو كا 
 هم ه كستٌاف  ألم كف هه أيأ     شاا ت كشغكح تت  أل  ه

وإها  ت  إىل كتهب اهتػغوات أاتػهظ اااػغافا األغاغػبا كتتا مػه ااألتػظ هاتػ  ك ػت  
 ااغاغب سشغح اا اب  ااا "

ا كمج ػػ " أٍ اػػهبا ك كم" ]كسػػفه اظ اػػهًب  ))اا ىًاػػب" هػػلخَّغ ااٌغًٍ ػػفا كم ػػف"  ىٍاػػبه
 (ّ)ه  اامه مه

 كالتي   اا ىًاب األاات ككاىت ااااته
أًل ى ن  ًم ى ن    ىًاًا ً " -ت هىل -مهؿ  (ْ)هك ى ىألى ه كى

                                                 
ا كمتههػػ  ]هػػ   اػػب    ػػ ت  و ػػا   ُّٕ/ِا ػػتسا أك و  االفشػػغم   ااتػػهار   غغسػػب ا ػػتسا  (ُ)

   ةم ه مه " أف سا     جمألا   اب اا  ةه
 هِِْ/ِاالسم   (ِ)
 هِٔٓ/ُا تسا    أل ح ااا ه م  (ّ)
 هِٖ/ّْاالخغؼ  (ْ)
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ػػػٍ غ أم" اخػػػغ ههه كاياألػػػب  ألػػػم  ك ىًاػػػب ااشػػػ غا هػػػ  مػػػاهل "  ػػػه     ىًاػػػب ااشَّ
 ًااػىٍ  ا حنا"   ع  ألم اهوغت ههه
(ُ) 

خػػػ ه  ػػػاا ن كخػػػ ه  يٍااػػػهكاا يٍاػػػب كاا يٍاػػػىب" اتٌ ػػػهف  ا.ٌػػػاابا حنػػػا" 
ه كاا هماػػػ  (ِ)

حًن  ا.ػػػػػاابا حنػػػػػا"  كاا ىهًماػػػػػ ي األ يتًَّاػػػػػ إط م ػػػػػه اػػػػػت
ك عضػػػػػهو  مػػػػػت تاػػػػػت  ف    (ّ)

 ٌ كػهف  هًماىػ  ااػلس  ألػه كااا اا  ا حنا" 
ػهفى  هًماػىتي  ػه وى ا كمااػ  ت ػهىل" (ْ) أيػَّ ي ػه اى

  اامَّػػػػه ً 
ػػػػٍغ ي   ً ىػػػػلابو ا س ػػػػٌح أف ساػػػػاف هاػػػػا الػػػػت ه ة هػػػػ  ضػػػػٌت ا كاااػػػػ " (ٓ) وػىاىشًٌ

أىاً  
 ه كاا اا   كاا هما  كاا اهب اتً  ا لابههه(ٔ)

 كاال تاهب" أف ست همب شا    ت اخغ كه تاهب ااأل ف كاام ه هه
 مهؿ ااشه غ"

 (ٕ)اػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػها ه ًهػػػػػػػػػٍ  ً مَّػػػػػػػػػ و غػػػػػػػػػ ي هيٍ ًاػػػػػػػػػبً 
 أم" ال سػيٍ ًاب اعوهم ه 

كوػػ فه   سػيٍ ًاػػبا أم"   سػػ ؾ كاػػتانا كأ اػػهب ااغَّ يػػف" أكالو ا مػػهؿ أ ػػف ااألسػػ " ال 
 ستخف و   أكالو ااامهتا ط     سػيٍ ًااا   امابه

 كاهغأة ًهٍ اهب" تأًلت هغة هكغان كهغة أي.مهه
ه  كاا ىاىا " طغسره كً غه   اجلافا كاجل ع"  يايبه كً اهبه

كاا ياهب"  يٌا ات همب  غس    اا  تههه((
 ه(ٖ)

                                                 
 هّْٖ تغ هى.ىفه ه  أه.هؿ اا غبه ايرغ"  اا غ اطاتهظ" متاه       (ُ)
 هْْ/ُٖااا    (ِ)
 هّٖ/ِٖااا ً  (ّ)
 هَُ/َّااغـك  (ْ)
 هُٕ/ٗٓا شغ  (ٓ)
 هُِ/ّاؿ   غاف  (ٔ)
  جل     الهغئ ااا سا ك ت  " (ٕ)

 كاليتي   ا  ًٌم اٌّت كلٌ ه
 ه كالت" س ٌ ا ا  محن" هه تغ ش    ااتا  هّْك ا   وسااي   

 هٕٔٓا ٕٓٓهتغوات أاتهظ اااغاف" األغاغب اط ت هين  (ٖ)
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 -إٌف هه يألألر   ألم ااشغح األتظ ا اهبا  مت ااغاغب أيٌ  اٌتاع أك.ػغ   ااٌشػغح
كأك و ه رػػػػػػ  ا  ت ااػػػػػػ  ك وت و  ػػػػػػه كأل ػػػػػػ  ا اػػػػػػهبا أك  - غػػػػػػ  اخت ػػػػػػه م اا.ػػػػػػهؿ

 (ُ)هشتاههتهه
هاػػػٌ    تاػػػ    كحتػػػٌتث  ػػػ  اا ػػػهين ا هزسػػػ  ااااػػػت ه ةا هػػػ  اط ػػػفا ك ػػػه  ػػػا 

 اا ىًاب األاات أك كات ااااتا كغ  هاا ه  ا هزات كااات ه ات ه  اط فه
كهػػ   ٌ كهيػػ  غهستػػ  إا ػػه  ا ت اااػػغاف ااػػ  تػػغو و  ػػه ااألترػػ  ااشػػغكا  ك  ػػهف 
ه هي  ػػه اات ػػٌتوة اامتل ػػ  هػػ  اااػػ هؽا وػػلك و مغا ػػ  إاػػتل ك شػػغس  اسػػ  ك و و  ػػه اجلػػل  

اخت ؼ ت ه ست ها كالتش ت يتسا شغس  كأه.أل  ش غس  وا  ػ  ااألسام ا ابا هع 
األ  ػػػػهين ااػػػػ  أك و ػػػػها ك ػػػػل  اا ػػػػهين هٌتاػػػػ   أك.ػػػػغ ممػػػػه أك و  ااػػػػغازم   كته ػػػػ  االسمػػػػ ا 
كهت ػػٌتوةا كإف كػػهف ي ػػ ب ااشػػ غ  مػػت ااػػغازم   االلتشػػ هو  ألػػم  ػػل  ااػػهوة أك.ػػغا 

 كا تٌ  همل هّألع شغا   لكغ اط ف ااألسام األتظه
ملخل ه.ػػهالن اخػػغ هػػ  اااتػػه   اا ػػهف هػػم   ااػػلات  كاتاضػػ ح ااٌشػػغح ااألسػػام كلػػ

ااا َّػػ ىتاا كاا َّػػ ىت  - ػػٌل ك ػػفٌ  -أك.ػػغه  ػػه    كتػػهب االسمػػ  األػػغازم" ))كهػػ   ػػتهت 
يٍ  ىت االم ال  اؼ ا ا مهؿ

ا اا َّػ ىت" - ٌل ك ػفٌ  -كاا
ا مػهؿ  اغهػ  كجمه ػت (ِ)

يٍ ػػػ ىتا    كجمه ػػػت   تتاػػػ  هاػػػا" اا ػػػ ت  ػػػا ااػػػلم 
ال  ػػػاؼ اػػػ ا ت ػػػهىل اا كااا

 ك ـ اا غب  ا االم ا س أب اؼا كأيشت"
كً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍغواًة  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ غو    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حو هي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّتً 
(ّ) 

 
                                                 

 اخت غت ك. ان ه  ااشاا ت اااغاي   اااا وة   اا.هؿ التاه  هه (ُ)
 هِ/ُُِاعخ ص  (ِ)
  جل     اّغو     اا اتا ك ت  " كأٍ كىعي يػىاَّه ه أاىلحن هيألىٍ ألى ه  (ّ)

اامهمػػػ ا ك ػػػا  -ه اأ كعا س ػػػ  مألاى ػػػهََُلم ا ك ػػػه    شػػػغح اا ألاػػػهت اا شػػػغ األتنسػػػْٓك ػػػا   وساايػػػ  
ا تست اااػغسع اال ت ػهعا كاياَّػه ا سمػا  سلػغب هػ  ااتػلعا كاطاىػلحن" اطهألػسا ك ػا ا ت ػ  ااػلكاا 
يٍ ػػ ىت" 

هيألىٍ ألىػػ " جميٍتى ػػعا مػػاما ااػػغواة"  ػػ غة تيػػتىٌؽ اا ػػ ا  هبػػه كاا ػػت ح هػػ  ا جػػه ة" اا ػػغس ا كاا
 ض  ه اا حنألب االم ال خا  و   كال
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كمػهؿ مػػـا هػػ  أ ػػف ااألسػػ " ))ااػػٌتاؿ هاتاػػ  هػػ  ااتػػه  كليٌػػ  هيٍ ػػ ى ((
هه كاا َّػػ ىت (ُ)

ك ػػا ااػػلم سي ػػ ت اااػػ ت ااتمػػه ا   اااػػلوو اػػّت ال لػػٌ ت وامػػ ا  -ت ػػهىل -   ػػتهت 
إا   اخل اػر   اػاااج  ا كسمت ػاف إا ػ    أهػا   ا ساػهؿ"  ىػ ىت حنػا  سٍ ػ يت  ىػٍ تانا 

 كاا َّ ىت االل ه كهاا هش ا    ك ـ اا غبه مهؿ ااشه غ"
 سػىلى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاف اجل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   جمىٍأًلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
ػػػػػػػػػػٍ  أٍي ػػػػػػػػػػهً  هم ا أًٍلػػػػػػػػػػً  اا َّػػػػػػػػػػ ىت  ك ي

(ِ) 

 الم ايت   إا   ااا هوةا وأل س وام  لٌ تهوها َّ ت  ا اااَّ ًٌت ااا اوا ا 
 كمهؿ طغو "

أٍلًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اااىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاـً تػىأٍلاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   وػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تٍاسًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    اى
 

 
ي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ت 

 (ّ)إىل ه كًة ااا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  اا
 كسغكل  لا ااا  " 

 كىًإف سألتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحن اجل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع تي مًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 
ي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّتً  

 (ْ)إىل ه كة ااا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  اا

  

                                                 
ايرغ" اا ألهح ا  تا كااألاهف ا  تاا كااتاؿ كااته  هػ  فػغج طػغؼ ااألاػهف كاع ػتاؿ هػ  ا ػغكؼ  (ُ)

 ااتاه      اا ه ج كاا تهت أهغ ك.    ك ـ اا غبه
ااا   وكف ياا    اا ألهح اكزعاا كاااىزٍع" ااا حن  ػ  ا تاػهب اا رػها  كااشػٌغ كااتاػهوه ك ػا اّغوػ   (ِ)

ه كااا   سغكل ه ألتهن اسل  ػافا ك ػا غػ  وم ػر طف ااا ػ    ه ػغ  اات ػغ ُّ وسااي     اا ات  
 ااػػػـا ااػػػلس  ساتػػػاف أيتاػػػ    ػػػ  ا تاػػػهب اا رػػػها  كاجل ػػػف  ألػػػم اامػػػه  كا اػػػاا ممػػػ  سل  ػػػاف اجل ػػػف 

 كااشغز
 "ٕٓااا     وسااي   (ّ)

 كإف تاسػػػػػػػػػػػػػػ    األاػػػػػػػػػػػػػػ  اااػػػػػػػػػػػػػػـا تألاػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ّىتً كإف تػىٍاتىًمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ا ااي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت   ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كإف سألتػػػػػػػػػػػػػػػػًر ا ػػػػػػػػػػػػػػػػا اجل  ػػػػػػػػػػػػػػػػع ت مػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ تً  

ي
 إىل ه كة ااا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  اا

 هع اخت ؼ   ااغكاس ه ٕٓوسااف طغو   (ْ)  
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ه كة ااا ػ  ااػلم سيٍ ػ ىت إا ػ  كسيا ػت حنػا ه كمػهؿ   ػػغك كاا ػٌ ت ااا ػاو س ػ " 
 ا   اطلألغ   متف الست      ت "
  ىألىٍاتيػػػػػػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػػػػػػهـو  ٌ مألػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػ 

 
ػػػػػ ًٌت اا َّػػػػػػ ىتي   ا وليػػػػػػ  اااَّ ػػػػػلىس ى خػػػػػل ه اي

(ُ) 

كإٌ ػػػه م ػػػف و  ػػػٌل ك ػػػٌف ا ػػػ تا طيٌػػػ  ااا ػػػاو   ه ػػػهتا ك ػػػا غهسػػػ  ااسػػػه تا  
وام  كال غهس  ك ا    ف  ا ااسهس    أيتس اا ألام ا سيٍ ػ ىت كلٌ ت اااهواتا ال لٌ ت 

إا ػػ  كسػيٍا ىػػت حنػػا  ا غوػػ  اطيتػػس   ضػػ هاغ ه كغػػهه   ااهلػػها إيٌػػ  ااسهسػػ  ااػػ  سلػػّغحن 
إا   اخل ار  مت ااايغىب كااشتااتا و ألجػل إا ػ  كسيٍ ػ ىت حنػا  كساػت هف  ػ   مػت االػغك ة 

ا كسي ألػػػ  أيٌػػػ  اااػػػهو   ألػػػم ملػػػها ها اااغسػػػب ااػػػغا  ا كااشػػػتاات  اػػػت ه "    ٌبا    بٌ 
كأيٌػػ  ال ها ػػت إال حنػػا ا كال غهسػػ  غػػ   كال هألجػػل إال إا ػػ ا و ػػا اا ػػ ت اااػػ ت ااا ػػاو 

 ه(ِ)تاه ؾ كت هىل((
 تأ ااغازم شغا  األتظ  ه ك و   اا ػه   ااألتر ػ  هػ  ه ػهفو كتّػغَّؽ إىل ا ا  أ ػف 

اا ػػػػهين اات ػػػػتًٌوة ااأل ػػػػ   ػػػػ ت ك ػػػػه ك وت   أشػػػػ ه   ااألسػػػػ    اع ػػػػتاؿ كهػػػػ   ٌ أك و
اا غبا ك ٌاب  تتا  اسام كشػغ ا ا ػا ااٌ ػ تا ككػٌغ     ػلا ااشػغح  اػه ات أ ػف 
اامّػػػر ه.ػػػف" غهسػػػ  ااسػػػه تا ااسهسػػػ    أيتػػػس اا ألػػػام ا ااسهسػػػ  ااػػػ  سلػػػّغ إا  ػػػها ال 

 غهس  غ  ه
  شػػػغا  ك  تتػػػ  اطلهلػػػ      وهيتاػػػف هػػػ  ااألسػػػ  إىل ااتتاػػػ  كااػػػت اةا كاٌتاػػػع

 ها اا  ت ل  ااهوة ااش غ اا غ ا هع أي  اوتتأل  آبس  مغاي   ك ا" 
أٌهػػػه ااغاغػػػب اط ػػػت هين واػػػت  ػػػغ  اػػػهوة ا ػػػ تا  خت ػػػه  واػػػهؿ" ))اا َّػػػ ىت" 
اااَّػػ ًٌت ااػػلم سيٍ ػػ ىت إا ػػ    اطهػػغا ك ىػػ ىت  ىػػٍ تى ي" م ىػػت هيٍ تىً ػػتان  أل ػػ  م ػػت ه كم ػػف" 

ا ػػ ت ااػػلم اػػ س أب ػػاؼا كااػػلم اػػ س أب ػػاؼ شػػ  هف" أاػػتته ااايػػ  أٍوكىفى هػػ  ا

                                                 
 ااا     اا ألهح ا  تا كااألاهف ا  تا وكف ياا ه (ُ)
 هْٓا ْْاالسم   (ِ)
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ا اعياػػػهف كهجل ػػػهوات كاا.ػػػهين أ ألػػػم همػػػ ا ك ػػػا اااػػػه م كاا ااػػػ ا كااا ػػػت  اااػػػ " 
اا ػػ ت

كأهحنػػ  تما  ػػهن أيػػ  اػػ ؼ هػػ  أ اتػػاا اػػ  اعهل ػػ ا كإىل حنػػا  ػػلا أشػػه   اااػػ "  (ُ)
 ه(ّ)(((ِ)ـً تًٌسا ه كه  أيك ف ااّ ه

ااغاغػػب هكػػغ هػػ  ه ػػهين اا ػػ ت" اااػػ تا كااا ػػتا كااػػلم اػػ س أب ػػاؼ كاكتتػػم 
آبس ه ه  لا ة اعخ ص  ألم ه ا اا  تا ك  ستاٌلػع   ااشػغح أك ستّػٌغؽ إىل أشػ ه  
اا ػػػغب كهاه ػػػت   هػػػ  كأل ػػػ  اااٌ ػػػ تا ك ػػػه و ػػػف ااػػػغازم ااػػػلم أك و اا ػػػهين اااػػػه ا  

 ػػغ  اشػػتاهمهت ااألتػػظ كإ ػػتاؿ اغكوػػ ا هػػع االاك ػػ   كو َّػػف و  ػػه كشػػغا ه كتاٌلػػع  
   اا ا ااألترا كااشغ ا كاات ام  ألم هم   أ ػف اااػ ـ   االلػتتالؿ  ا اػه ات 
كاطه.ألػػ  اات ػػٌتوةه وجػػه  تتاػػ   األتػػظ   مػػه هاتلػػاهنا كا ػػٌف هػػغٌو هاػػا  مػػت  طف  ػػل  

الاػػػػ  كااػػػػتة كػػػػٌتوة األ تػػػػغوة ااألترػػػػ    تػػػػغو   اااػػػػغاف اااػػػػغ  إاٌل هػػػػغٌة كااػػػػتة ك مػػػػهؾ و
ااا ػ تا كتتتػغٌع  م ػه ه ػهف أخػغل هغتاّػ   ااػػ هؽ ااػلم تاػع و ػ ا ااػ   ػل  اا ػػهين 
اات ػػػتوة تااػػػم هٌت ػػػأل   ط ػػػف ااػػػلم أخػػػلت همػػػ  أك تتغَّ ػػػ   مػػػ ا اػػػلا  ػػػه  شػػػغا  

ا كااػػ   ػػلا اػػ س اا ػػهن هّألاػػهن  ألػػم اااأل ػػهت (ْ)فت ػػغانا خ وػػهن اػػه  ػػه   ػػ  ااػػغازم
ا ها وات ساتت   ااغاغب   شغح أاتهظ كات ػغ و  ػه ااػغازمه و ػ. ن تتاػ   اا  شغ 

األشتع كاااتغا مهؿ ااػغازم" ))ااػاىٍتغ كااشَّػتع كتػه استػهف" كىتٍػغ كًكتٍػغ  تػتح ااػااك ككاػغ هه 

                                                 
 هِ/ُُِاعخ ص  (ُ)
 هٕٓ/ٓااهاتة  (ِ)
 هِْٗهتغوات أاتهظ اااغاف  (ّ)
  تتا  ااا  تا" اا ااٌ  ت  ػا ااػلم سيٍ ػ ىت إا ػ ا اػ س  ُّٔ/ِكمهؿ أ ا  ا تة   جمهز اااغاف  (ْ)

 وام  أات كاا غب كلاا تا ًٌا أشغاو ها كمهؿ اطلٌتم"
ػػػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػػػغى اامػػػػػػػػػػه ا اػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  ألى  ااػػػػػػػػػػت  اَّ

 
ػػػػػػػػػػػػ ًٌت اا َّػػػػػػػػػػػػ ىتٍ       ػػػػػػػػػػػػغك  ػػػػػػػػػػػػ  هىٍاػػػػػػػػػػػػ او ك ااَّ

 كمهؿ ااٌلً غمهف"  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىتياكال    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إاٌل   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًٌته  ى
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 " - ػػػػٌل ك ػػػػفٌ  -ا مػػػػهؿ ا(ُ)كساػػػػهؿ" ااااػػػػغ  ػػػػا اسػػػػ   ػػػػ  متػػػػ  ا ك أل ػػػػ   هٌهػػػػ  اامٌػػػػه 
كااشَّػػٍتع كااػػاىٍتغ

كأك.ػػغ اااػػغا ة  ألػػم كاػػغ ااػػااكا كمػػغأ مػػـا  تػػتح ااػػااكا كهػػم   أ ػػا  (ِ)
ا ك ػػا اسػػ  أ ػػف ا جػػهزا ساااػػاف األتػػغوا كىتٍػػغه مػػهؿ ااتاػػغكف (ّ)  ػػغك  ػػ  اا ػػ   كغػػ  

كااشَّػػٍتع كااػػاىٍتغ( ااػػاتغ  ػػا ا كااٌشػػتع  ػػا اخلألػػرا وػػهااتغ   ػػا " - ػػٌل ك ػػفٌ  -  مااػػ 
  ٌل ك ٌف كتغه ال شتع ا ا أم ال زكج ا  ه  شػاف أك ااتغوا كااشتع   ا االكجا كا

ضػػػػٌتا كاطشػػػػاهؿ كاطضػػػػتاو  ػػػػا شػػػػتع   لػػػػ ه اػػػػا  ا ك ػػػػا خػػػػهار ااشػػػػتع ااػػػػلوكج 
 اتشػػػػهكف كااتلػػػػهوا ككػػػػٌف شػػػػاف أك ضػػػػٌت كإف كػػػػهف وػػػػغوان   هاتػػػػ  و ػػػػا شػػػػتع الػػػػٌت  

لػٌت ال شاف اػ  كال ضػتا و اػاف ااشػاف كاا - ٌل ك فٌ  -كشاأل ا أم" زكج ا ا كا
 ه(ْ)شت هن ا ؛  ف  ا وغوه ال زكج ا ا ككتغ ال شتع ا ((

إف ااشػػغح ااألسػػام األػػاتغ كااشػػتع  ػػتأ  ػػلكغ ااأل جػػهت اا غ  ػػ    شػػاف اطاتػػهظا 
كمت    ااغازم  ا هف اسهت ااااهاف كهلجههتها كياػا   ػل  ااألسػهت إىل أ ػألههبها ك ػل  

ااػػغا ات كااأل جػػهت كسمّألػػر ااأل جػػهت أ ػػف اااػػغا ات اااغاي ػػ ا كااػػغازم سل ػػف هلػػل  ا
هم ػػه اتألتسػػت اا ػػا ااألترػػا كااشػػغ ا ااػػغاوا كاػػ  سػػلكغ ااألتػػظ سا ٌػػت اغكتػػ   ااته ػػ  
األلػػػاش كااتا  ػػػر و ػػػنأ  مػػػت ه هػػػ  اات ػػػأل   أك ااتألغسػػػ ا و اػػػاؿ هػػػ. ن" اكىتٍػػػغ كًكتٍػػػغا 

األساسػ   تتح ااااك ككاغ ها كسااؿ" اكمغأ مـا  تتح ااااكاه ك لا هٌّغو   أغألب هػااو  ا
كاامػػػ    شػػػػغح ااػػػػاتغ كااشػػػتع   سٌتاػػػػعا ك  سػػػػا و إال اسػػػ  كااػػػػتة واػػػػشا ك  ساتشػػػػ ت 
  ػػػػتسا ااشػػػػػغس  أك ااشػػػػػ غ اا ػػػػػغ ا  ػػػػػف أخػػػػل  اامّػػػػػر ك ألػػػػػ  اااػػػػػ ـ ا  ػػػػػا    
ا ػػػػتسا  ػػػػ  اجلػػػػا غ كاا ػػػػغ  كااشػػػػاف كضػػػػٌت ا وه ت ػػػػت  ػػػػ  اا ػػػػا ااألترػػػػا ااألسػػػػام 

اتػهظ اامّػر مهااػهن اػ ه ك ػلا وستيػ    ا  ا    اتسا وألاتا ك اتم هت لان ه  أ
   ت ا ا   ألم  فًٌ اطاتهظ اا  ستمهكهله  اشغح كاات أل ر كات  هبه شغا  ااألسامه

                                                 
كهي  متػ   تااػغ أكااػف اطو ػهؿ االػه   ا كضػه  ت ه اط ػه    هاػا أك كهيػ  اسػ   ههػ  اا ػغب ك ػه   (ُ)

 هَٓ/ُكأت س  اواب ااألس  اا غ     غ ا زستاف  ِّٖ/ِا كااألاهف ِٗٓ/ِهكغ ل ااس    اااتهب 
 هّ/ٖٗااتجغ  (ِ)
 هِِِ/ِاااغا ات اا شغ ايرغ  ل  اااغا ة  " اا لب    (ّ)
 هْٕا ْٔاالسم   (ْ)
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كأٌهػػػه ااغاغػػػب واػػػت أك و اااػػػاتغا    ب ااػػػػااك ااػػػب اا ت ػػػب اطاتاػػػهاا واػػػػهؿ" 
كااػاتغ كااشػتع))اااىٍتغ   اا تو خ ؼ ااشػتعا كمػت تاػٌتـ اااػ ـ و ػ    مااػ " 

ا (ُ)
ىة" االًٌٍاف تى   اػغك ا مػهؿ(ِ)كأٍكتىغ   اا  ةا كااًاٍتغ كاااىتىغ كاا ًٌ " إها أ اػٍ  -ا كمت كتػىٍغتي

كاىٍ  سً ىكي  أٍ  هاىاي " -ت هىل
 ه(ّ)

ػأٍلمه  يليػأليمه " -ت ػهىل -كااتااتغ" تته ع ااٌشا  كٍتغان ويغاولا ك ه كا تػىٍ لا مهؿ ٌ أٍ لى  ي
تػىٍ ل

 ه(ْ)
يٍماػػػػهوىةا كااػػػػات ة" ا ػػػػه ل  ػػػػ  ا

ػػػػج َّ  هػػػػ  ااتػػػػااتغههه ككػػػػلاا اط   اا اػػػػات ة" اااَّ
ااًٍم ىغس ((
 ه(ٓ)

كمػػػت أك و ااغاغػػػب هػػػهوة اكتػػػغا ك ػػػه هكػػػغ    ب ااشػػػ  اػػػ  حتػػػتث  ػػػ  شػػػغح 
 اااشتعاا و غ  ا هفو   هاؾ اااضع   ساٌغً  ه   مها كه  هاا ماا "

"  ػػا ا هػػ  ا ػػا إٌف اػػ  ))ااشَّػػٍتعي" اا ألامػػهت هػػ   اػػهتهه كااػػاىتٍػغي ا ػػا إ ػػه هغكَّ
ااااػػتة هػػ  كػػف ك ػػ ه كم ػػف" ااشَّػػٍتع" سػػـا اامَّأٍلػػغ هػػ  ا ػػا إٌف اػػ  يرػػ ان سأل ػػ ا كااػػاىٍتغ" 

سـا  غو ا كم ف" ااشٍَّتع" كاىتي اوـا كاااىٍتغ" اوـ طي  ال    كااتهه((
 ه(ٔ)

مػػػػت وو ػػػػ    ػػػػ  اا أل ػػػػه  ك ػػػػلا تتاػػػػ  اػػػػ س  ألسػػػػام إ ػػػػه  ػػػػا تتاػػػػ   اػػػػغأما ك 
ه كممٌه سلخل  ألػم ااغاغػب خاضػ    ااتتاػ   اػغأم ك  ػغ  أا ػه ن آب ا  أ ػف (ٕ) اغو 

                                                 
 هّ/ٖٗااتجغ  (ُ)
 االًٌٍاف" اا.َّل ا أك اا تاكة كا اتا ايرغ ااألاهف )هاف(ه (ِ)
 هّٓ/ْٕدمحم  (ّ)
 هْْ/ِّاالهماف  (ْ)
 هّٖٓهتغوات ااغاغب  (ٓ)
كااػاتغ" اخلىاػه  " اااشػتع" االٌكػهة ك ػا ااػلكجإِٗ/ِه كمت  ػه    جمػهز اااػغاف ْٕٓهتغوات ااغاغب  (ٔ)

 ك ا ااتغوه مهؿ ااا   "
 إها حنػػػػػػػػػػػػػػ    ت ػػػػػػػػػػػػػػتاو خ ػػػػػػػػػػػػػػألا   ياػػػػػػػػػػػػػػف

 
ي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّوا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  همػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اا  خاػػػػػػػػػػػػػػػػػػهن أك زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أٍ  ػى
 كساهؿ" أكتغت ككتغتاه  

كو ػػ " ))مػػهؿ   ػػ  اطوهضػػف" ال إشػػ ه  األتػػظ  َْ/َِكاااػػغطيب  َُٕ/َّايرػػغ تتاػػ  ا ػػ  ااّػػنم  (ٕ)
 ااشتع كاااتغ  ت   ً شا  ممه هكغك ا  ف  ا إ ه ستؿ  ألم ه ا كأٌلا هتمهكؿ الاا((ه
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اااػ ـا كخغك ػػ   ػػ  ااشػػغح ااألسػػام     ػػ  ااػػااو ا ػػتخف اا ػػهين ااتألاػػت   كاامّا ػػ  
 كااا ه  اا تأل  و  ه ض   ااهوة اااااتةا  ألم حنا هه  أسمه   ههوة اشتعاه

ا اػػهؿ ااػػغازم     ػػ  ااػػااوا سمتاػػف هػػ  اا ػػا ااألسػػام كاالشػػتاهما ا  ػػا  ككػػل
 (ُ)  ااتتا  كاا هين ااتألاػت   كاامّا ػ  كهاػهاف وا  ػ  خ و ػ ه ك ػه    ب ااااألػ ا

 ه(ّ)ك ب ااجل  كاعيسا (ِ)كتتا   ك ب ااا ٌا ا
 ههػ  إال أٌف كتػهب كال  ت ه  اعشه ة إىل أف اااته   كإف كهي   است  ه اساسػ  

ااالسم ا كهف أمغب ه  اااتغواتا اه سا م كتب اواػ  ااألسػ ا إه إيػ    ساتػً   اشػغح 
ااألسػػام كااتل ػػ ف  ػػف  ػػغ  ملػػه  االشػػتاهؽ كااأل جػػهت اا غ  ػػ ا كاااأل ػػهت ااتخ ألػػ  
كاا غ ٌػػ ا كاع ػػتاؿ اا ػػاأ كاا ػػغ  كفػػه ج ا ػػغكؼ ك  ػػ  اااػػهاف اامألاسػػ  كااا غ ػػ  

ه ممه تملام حتت  أيهث وا  ااألسػ  اا غ  ػ ه كهػ  هاػا هػه  ػه    شػغح ااااػ أل ا كغ  
ك ػػا اػػتسا طاسػػف هتشػػ ب و ػػ  ااتتاػػ  كااشػػغح ااألسػػام كاامألػػام كاا ػػاأ كااػػتاليا 

 كهم "
))هه إضػػهو  االػػ ا إىل اااا ولٌكهلػػه الػػ ه هلػػهؼ إىل اا  ػػٌل ك ػػٌف أف سلػػهؼ 

هىل هكػػغ ا واػػهؿ"  اػػ  اا واػػتأ  اللػػ     وا ك  إا ػػ  شػػا  إال ا ػػ ا  ػػٌل ا ػػ  كت ػػ
ا واا   ي   ا ا  اا   تت ههه إ ه هغم اام ات  ألم ضغ  " أاػتته  ألػ ً 
االلػػػػ  هػػػػ  االلػػػػ ا ك ػػػػه تاػػػػاؿ"  ػػػػه ين زسػػػػتا وػػػػت أل  أف ااػػػػلم  هطاػػػػ  س ػػػػغؼ زسػػػػتانه 

أك هػػػػه أشػػػػا  هاػػػػاا كاالسػػػػتكف ك.ػػػػ ةا وتاػػػػاؿ  ػػػػه ين زسػػػػت ااّاسػػػػفا أك زسػػػػت اات   ػػػػاا 
اػػت ألً كااػػتان ممػػ  كػػهف اػػ  ه.ػػف ا ػػ ا إه كػػه  مػػت الػػتا    اط ػػه ا و ي ػػغؼ  ػػا هػػ  
غػػ  ا و ػػلا جمػػهز     ػػلا ااا ػػ ا كااا ػػ  ا خػػغ" سػػغاو  ػػ  اا.مػػه  كااػػتح كااتاػػغسظهه وػػإها 

لهػػ  مألػػ " مميحرلا نمحرلا هللا ػػفإا وإ ػػه  ػػا  مػػه   ألػػم ا كتاػػٌغب إا ػػ  كحتاحنػػبا و ػػلا سأل

                                                 
 هُْٓ (ُ)

 هٖٓ(ِ) 
 هُُٕ(ّ) 
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ػػػػٌا اػػػػ    ػػػػلا ااا ػػػػ ا كال سألػػػػـل ااا ػػػػ  اطكؿ هػػػػ    ػػػػ  اات ألػػػػ ًا طيػػػػ   ػػػػٌل ك ػػػػٌف ال  ًى
و يأٌلً ه  غ  ههها كالو  اطا  هػ   اػ  اا مػهؿ ااتػغٌا " إ ػه اػلواا اطاػ  هػ   
كته ػػػػ  امميحرلا نمحرلا هللا ػػػػفإا ط ػػػػه    ػػػػت  كػػػػف لػػػػا ةا وا.ػػػػغت هػػػػع  ػػػػلا  ألػػػػم 

كم     هاضػع ه ػغكؼ ال ه ػف اااػه ئ ه مػه ا كال أاامت   وهلت تاا الو ها ط ه 
حيتػػهج إىل مغا تػػ ا وهلػػتيً ٌ  طغا ػػها طف هػػ  شػػلف اا ػػغب اعهػػهز كتاأل ػػف ااا.ػػ  إها 
 يػػػًغؼ ه مػػػه هه كأ ػػػف االلػػػ  كػػػهف اًلػػػ ها كاليػػػُ ا ه ػػػهنا ساػػػهؿ" تػػػه ًلػػػ ي ااشػػػا  كليػػػ ي 

 ااشا ا كأيشت"
 (ُ) اػػػػػػػػػػػػ  ااػػػػػػػػػػػػلم   كػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػا ة ً يػػػػػػػػػػػػ 

هفا ًلػػػ ه كليػػػ ها كتػػػه استػػػهفا ولسػػػتت اطاػػػ    اال تػػػتا  ا ت ػػػهوان اػػػ  كأ ػػػأل " اغوػػػ 
كتت   ػػػهنا وا ػػػف" الػػػ ههه كساػػػػهؿ" إف االلػػػ  هػػػلخاه هػػػ  اااػػػػ ٌا ك ػػػا اا ألػػػٌا كااغو ػػػػ ا 
كاط ػػف و ػػ " ً ٍػػاه  اػػااك  ألػػم كزف مًحٍػػف كمج ػػ  أ ػػه ههه ك ػػا  ا ج  ػػ  و كسػػ  واغ 

كه  ا وهاا  هػ  اااػمه  كااػ   هػ  ا ػتا و  ه تتٌؿ  ألم  هاا ها ط ه اغوهف" ل  
ػػػا ا ػػػهن طيػػػػ  سلػػػا  اػػػا  ػػػ  اػػػٌب ااشػػػا  كسػػػ     ػػػػ   ك ػػػا اػػػٌب ااشػػػا ا ككليػػػ   يًٌ

ه كستاٌلػع ااػغازم ك.ػ ان   هاػلا  االلػ  كاااػٌ م كااتػغؽ   م  ػها كسػا و (ِ)هاماي ههه((
اامألػػ     ا ا   أل ػػه  ااألسػػ  كاامألػػا كاا ػػغؼ    ػػل  اااػػلا ا كستماػػف ا تألػػتث  ػػ 

ا ىٍا ىفاا كهػ    ستّػغؽ ااػهاف وسم ػ  ك ا تسػ  اػاؿ تتػغو ا هبػلا االلػ  كغػ  هاػا 
ه  اااهافه ك ا   شغا  ااػلم اػهكز ا مػ   شػغة  ػتأل  هلػل  اااأل ػ    سػتع  هياػهن 

                                                 
  ت      اغ ف ه  كف   يااو  أ  زست ك جل " (ُ)

 ت أل  مت ك وت  ألم طغسر 
إ ػػػه  ػػػا  و طف الػػػ  ااشػػػا   ػػػا ااشػػػا    اػػػ  ا" أُ/ُه ك ػػػه    جمػػػهز اااػػػغاف ُِ-ُاالسمػػػ   (ِ)

    م ا مهؿ اا ت"
 إىل ا ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   الػػػػػػػػػػػػػػػػ  اااػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  أل ا ػػػػػػػػػػػػػػػػه

 
 كهػػػػػػػػ  ساػػػػػػػػًا اػػػػػػػػاالن كػػػػػػػػهه ن واػػػػػػػػت ا تػػػػػػػػل ا 

ضػ   جمػهز   ػا  اػ  " اكهػ  جمػهز االػ غ و ػ  الػتسمه   ػ  إظ ػه  ا مػهؿ"  اػ  ًاا وت ػ  ُُ/ُكو ػ    
 اا أك  ا  ا أكؿ كف شا اه



 د. مـى طعؿة

78 

 

اسػػا ن إال حتػػتث  مػػ ه وألػػ  سات ػػغ  ألػػم ااشػػغح اا مػػام  ػػف فػػف هاػػتا ت ااألتػػظ كهوػػ  
  كاامألاسػػػ  كااتالا ػػػ ا كمػػػٌتـ هغاووػػػهن األتػػػظ  ط ج  ػػػ ا كا ػػػتسا  ػػػ  اا ػػػغو   كاا ػػػات 

اطاتهظ اط ج    كهاه  هتػه اا غ  ػ  أهػغ مأل ػف   ه ػهو  اا أل ػه  اطكااػفه ك ػا  ػلاا 
ال سل ف األا ـ اا غ  واػش  ػف ساػٌتـ أ اه ػهن طيػهث اات غسػب ااتاتهػ   مػت اا ػغبه 

سهت اا نس  كاااغ ي   كااته ل  ا كمه ف   م ػه ك ػ  كااغازم اوتتح كته     تسا ه  ااأل
اا غ  ػػ ه ك  شػػغا  اػػااو كته ػػ  اا غ  ػػ  سػػلكغ   ك.ػػ  هػػ  اطا ػػهف هاه  هتػػه هػػ  ااألسػػهت 
اطخغل ك لا أهغ   س  ت   أل ه  اا غ    اطكاافا ك لا سػتؿ  ألػم  أل ػ  هبػل  ااألسػهتا 

 غ  ػػػ  اػػػ  ألً   اام هسػػػ  إىل أولػػػألٌ   ك ألػػػم ااتهضػػػأل  ااػػػ  هغس ػػػه  ػػػ   ػػػل  ااألسػػػهت كاا
اا غ  ػػ   ػػتالافا ك ػػلا يػػا هااػػغ   جمػػهؿ اااػػه  ت ااألساسػػ  مأل ػػهن تّػػغؽ إا ػػ   ػػه  ماألػػ  

 (ُ)كاّت   ت  إال هتلخغان  م   اغكفه
كإها  ت  إىل كتػهب اهتػغوات ااغاغػبا ياػ   ألػم   ػ  ااااضػع ااػ  سػا و و  ػه 

 ػػػػ ا كتػػػػغا  أا ػػػػه ن سػػػػلكغ أ ػػػػأل ه كه مه ػػػػها كأت ة ااغاغػػػػب   ػػػػ  اطاتػػػػهظ ااتخ ألػػػػ  كاا غ 
ساتتػػػػا  األ ػػػػ  اأ ج ػػػػاا وكف ت ا ػػػػبه كهػػػػ  هاػػػػا مااػػػػ " ))  ػػػػٌم " الػػػػ  امػػػػه  ا 

 ه(ِ)ااامتةا م ف" كأ أل ه وه لا ه غَّب   مهـا كمهؿ أ ا هاأل " ًك ٌمهـ((
 ه(ّ)كمهؿ أسلهن" ))واكو ال  أ ج ا((

ينا كأىٍخألًػػػر  ػػػلااا واأل ػػػه سا ػػػت    كمػػػهؿ" ))كم ػػػف"  ٌ يٌن اتػػػظ   اط ػػػف لػػػغ 
 ه(ْ)ك ه  ((

                                                 
تمػػهكؿ أ ػػألهب اا ػػه   اطاتػػهظ اط ج  ػػ    جهاػػ    كتػػا   ه.ػػف" ا ػػ  و سػػت   اجل  ػػغة كاطز ػػغم    (ُ)

هتػػلسب ااألسػػ  كا ػػ  لػػ ت    احملاػػ ا كأكؿ هػػه ك ػػألمه هػػ  كتػػب  ػػ  اا ػػغب كااػػتخ ف كتػػهب اجلػػااا اا 
 هُّٕ  ااألس ا وه األا اا هحل قاه ايرغ و الهت   وآَْات

ا كايرػػغ ااألاػػهف ا  ػػم اه ك  سػػلكغ أ ػػا  ا ػػتة   جمػػهز اااػػغاف أف ااألتػػظ وه لػػاا ايرػػغ َُِااتػػغوات  (ِ)
 هِْٓ/ِ

 هُِّااتغوات  (ّ)
 هِّٕااتغوات  (ْ)



 ة عـد عؾؿاء العرب األوائللؾؿػردات اإلسالمّق أصقل الؾغوّيالّت

78 

 

كا ف امتلهب ااغاغب   اتس.     اطاتهظ اا غٌ ػ  كااتخ ألػ    كته ػ  اهتػغوات 
أاتػػػهظ اااػػػغافا   ػػػع هػػػ  اخػػػت ؼ اا أل ػػػه  اػػػاؿ ك ػػػاو اطاتػػػهظ اط ج  ػػػ    اااػػػغاف 

كو اط ج ػػػا   ك تهػػ ا واػػػت أك و اجلػػػااا اا   كته ػػػ  اا ػػػٌغب اخػػػت ؼ اا أل ػػػه    ك  
اااػػغاف اااػػغ  واػػهؿ" ))ولهػػه هػػه ك و همػػ    اااػػغاف واػػت اختألػػ  و ػػ  أ ػػف اا ألػػ ا واػػهؿ 
  ل  " كتػهب ا ت ػهىل اػ س و ػ  شػا  هػ  غػ  اا غ  ػ ا ك ػ  أ   ا ػتة هػ  ز ػ  أف 

 ه(ُ)  اااغاف ااه ن لال اا غ    وات أ ر   ألم ا ااااؿ((
اط ج ػػا   اااػػغاف اااػػغ ا اامػػ  ساتتػػا  ساػػٌغ  ا ػػاو -و  ػػه ستلػػح -وهاغاغػػب

 لغب اطه.أل  وكف ااتام   مت اات أل ر أك إ تا  ااغأم ااتٌ ف    ػل  اااػلا  حتٌغ ػهنه 
ااته ػ  يػتسا  ػ  ااألسػهت  أهه ااغازم و  ػا  و  ػه كسشػغح أ ػاهله كال لػ  ه أيػ  مػٌتـ
ه  ااغازم كااغاغب اػ س هػ  غ  اا غ    كااتخ أل   أل  ه كال  ٌت ه  اعشه ة إىل أف ك ا 

 (ِ)أ اؿ  غ   ا و  ه  غزا   هتسم  ااغم ككهي  و كل  ه  تاس    أ ا هفه
وهط    ه  ألم اط ج ا ا س  ا  تا كك.  ه   أل ػه  اا غ  ػ  اطكااػف كػهياا هػ  

 (ّ)أ اؿ غ   غ    ك غ اا و  ه كختهاا اا غ    وكف االاتتهت إىل غ  هه
اااػػػه زة   اااتػػػه   ااتتاػػػع ااػػػتم ر األتّػػػا  ااػػػتالي ااتػػػه اا  كهػػػ  اارػػػاا غ ااألساسػػػ 

اظاتػػػهظا هػػػع هكػػػغ اا ػػػهين ا ا ا ػػػ  كهػػػ    ا هزسػػػ  األتػػػظا كيػػػغل ااػػػلات  ساػػػت تههف 
ه ػػّألألهت هت ػػتوة األتّػػا  ااػػتاليا ه.ػػف" أ ػػفا الػػت  ا اشػػترا جمػػهزا ياػػفا كهػػ  

 هاا ماؿ ااغازم"
))  اشػػػتاهؽ الػػػ  ا" اط ػػػف اااػػػ اا كمػػػهؿ مػػػـا   اشػػػتاهؽ  ػػػلا االلػػػ "  ػػػا 
ػػغ    ر تػػ ا وػػ   ٍاىػػ ا أم" تتألػػٌ   مػػت ااتتاحن هػػلخاه هػػ  أاًػػ ا إها حتػػٌ ا كػػلٌف اااألػػاب  ى

                                                 
سػػ ا ا كو الػػهت   واػػ  ااألِٗٔ/ُه كايرػػغ اخلػػ ؼ    ػػل  اااػػلا   " اال ػػغ َّاا ػػغَّب األجػػااا اا  (ُ)

ها كاا ػػٌغب   اااػػغاف اااػػغ " دمحم اااػػ ت  ألػػا   لػػا ااااتهػػ اه كايرػػغ جمػػهز ُّٕوه ػػاألا اا ػػهحل 
كو ػػػػ  أسلػػػهن" اكمػػػػت سااوػػػر ااألتػػػظي ااألتػػػػظى كساه  ػػػ ا كه مهتػػػػه كااػػػت أاػػػػتته  ُٖ/ُاااػػػغاف ط   ا ػػػتة 

  ا غ    كا خغ  اته ل   أك غ  هها
 هِٖٔ غل  ا كااتَّٔ/ُٖايرغ" ه ج  اطو    (ِ)
 خ  ه.هؿ  ألم هاا" ل ااس  كأ ا  ألا ااته لا كا      كا   و لتاس ههه (ّ)
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"  ٌػم  س أل  أات ك    اا تاه ؾ كت هىل    اا تهت ك ػ  و ؾ اا ألػام ا كمػهؿ مػـا
" تشتهؽ إىل ه غوتػ  كتأل ػ   ػلكغ هه واليػ    اط ػف أىاًػ  ا طف اااألاب  ا  إا  ا أم

ٌػا اااىهٍلػهفههه كأهػه مػاهل  وػ ف ستلاَّػ  و ػا هشػتر  ٍاى ا ول تا  ااااك ه  اطا ا كهم   ي أيى
 ه(ُ)ه  اعا   ألم كزف ستت َّفهه أم" سألـل اط  هؿ اا  تاغٌ   إىل ا((

هؽا   كهكاػ  األا ػاؿ إىل ااتالاػ  كٌغ  ااػغازم    ػلا اا.ػهؿ كأل ػ  اأ ػفا كاشػتا
اط أل   األاأل   كه غو  ااماع االم اشػتا  همػ  اااأل ػ ا كااتّػا  ا ه ػف هػ  اع ػتاؿ 

 ا غ  اا اأ األاأل  ه
كهػػ  اطاتػػهظ ااتااػػ   ألػػم ااتّػػا  ااتػػه اا ااػػ  سا.ػػغ ااػػغازم هػػ  إسغاو ػػه اا ػػهزا 

 كاااغا  ا"كااالتاهعا كه  هاا ماا    تتا  اتر  اااغمح ا 
))مػػػهؿ أ ػػػا  ا ػػػتة" ااػػػغمح  جمػػػهز  هك ااغمحػػػ ا كااػػػغا   جمػػػهز  ااػػػغاا ا كمػػػت ساػػػٌت كف 

 (ِ)ااألتر  ه  اتظ كااتا كاا ا كااتا كهاا الٌتاهع ااا ـ  مت  ه
كااغمح  ال  ها   ألم و  ف اشتاهم  هػ  ااغمحػ ههه كإ ػه م ػف و  ػل ك ػف  محػ  

االػٌغ إها  ؽَّ كت ّػ ا ك ػا  ااػغ ي    .ػهفههه طي  عألا ااغمحػ  كساػت   ألػم كشػ  
ولهػػه  خػػ   و ػػا هػػ  ااغ.ػػ  ك ػػا أسلػػهن ااغمػػ  كااشػػتا ههه كااػػغَّخ   هػػ  اط ػػاات ااغم ػػر 
ااشػػػجاههه ااغ.ػػػ  ك ػػػا ااّػػػهاغ ااػػػلم ساػػػهؿ اػػػ  اطيػػػاؽ   ػػػ   ػػػلاا اشػػػتات ه  ألػػػم 

 ه(ّ)  ل ها و ا تا ت    إىل هاضع ال ست ؾههه((
زم ال ساتتػػا  ػػلكغ اط ػػف اا ػػغ  كإ ػػه حيػػهكؿ   ػػ ف ااألتػػظ كستلػػح امػػه أف ااػػغا

 ن هكغ أ اا    ااألسهت اطخغل اااه    األ غ   ا وهااغ ي   كاا غ    ه  أ ػف كااػتا 
ك ا ااألسهت اااهه  ه ككلا وػإف اع ػتاؿ  ػ   ػاأ ا ػه  كاخلػه   ػهال اتاػه ب اا ػه ج 

ا ػاأ كااػتالي األتػظا و تسػ  هػتااؿ كاا ػتهتا ك ػلا اع ػتاؿ أاػت هلشػغات ااتّػا  ا
 اااأل   تا هن اتس  شاف ااتاؿ أك إ تاؿ  ات و  ه

                                                 
 هَِاالسم   (ُ)
 هِِا ُِ/ُجمهز اااغاف" ط   ا تة  (ِ)
 ا كااغ. " طهاغ اا اهبا  ألم شاف ااماغه ايرغ ااألاهف ا خ اهِٔ-ِّاالسم   (ّ)
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كه  أه.أل  ااتل ػ ف ااألسػام ااػ    ػت إا  ػه ااػغازم   أغألػب هػااو  اعت ػهف  ا ػا 
ااشػػغ ا ااػػتس  األ تػػغوات كهػػ   ٌ ااألترػػا ااػػتالي كهاػػا تاغساػػهن اظه ػػهف كحتااػػهن األتػػظ 

" ااهاػػا اااػػٌ ههه كا  ٌب كػػف شػػا ا كههااػػ ا اػػ س كو ألػػ ا كهػػ  هاػػا مااػػ  " اااػػغَّبحن
 ػػػا كهاػػػلم عألػػػا شػػػ  هن وكف شػػػا ا  ػػػف ههاػػػا جل  ػػػع اطشػػػ ه ه كاشػػػتاهؽ ااػػػغٌب هػػػ  
اا    ا ساهؿ"  ٌ   سغ ٌ   تغ   ههه كاا      ا ااا هـ  أل    ا  ح اّت ساألػغ ااػغاوه كهػ  

 اجا  أزكاج أه ههت  وال   مههاا صإ ػ ا   أ ف هاا ٌ ا ااغ اب ط   س  اف  
 ه(ُ)اّت  ألساا((

كأت ع ااغاغب اط ت هين  م ع ااغازم     ت ااتّا  ااػتالي األاأل ػ  هاػت تههن 
ه ػػػّألألهت هتما ػػػ  األت اػػػ   ػػػ  ااتّػػػا  ااػػػتالي كأ غز ػػػه  مػػػت  ااط ػػػفا ك ػػػا اطك.ػػػغ 

ااتالا  احملا س  ااػ  تتألاػر حتااػهن ش ا هن   كته  ا كالت  أل  األت ا     اجلل  ااألسام ك 
 (ِ) أل  هن   كف االلت  هالت اا اغ  ه   لا اجلل ه

كهػػػػػػػػ  هاػػػػػػػػا مااػػػػػػػػ " ))كاا ػػػػػػػػ ا أ ػػػػػػػػأل "  ىمػػػػػػػػاا ااػػػػػػػػاهل    اجل ػػػػػػػػع" أ مػػػػػػػػه ا ك  
ًٍ  يٍ  ؾى  ألػػم ًإٍخاىتًػػاى اات ػػس ا ػي ىٌاا مػػهؿ ت ػػهىل"  ك ٌػػه   ػػلاا  (ّ)    ػيػػ ىٌ ال تػىٍا يػػ

وإف اطب  ػا ااػلم  مػه ا ك  ألػ  ا  مػه   ألػم إهػهو ا كساػهؿ ااػف  اااي   مه  اظبا
هه حي ف ه      شا  أك ه  تغ  ت  أك  تتات  أك ك.غة ختهت  ا  أك م هه  أبهػغ ا  ػا 
ا مػػػ ا حنػػػا" وػػػ ف ا ػػػ  ا ػػػغبا كا ػػػ  اااػػػا ف األ اػػػهوغا كا ػػػ  ااأل ػػػفا كا ػػػ  اا ألػػػ ا مػػػهؿ 

 ااشه غ"
 (ْ)أكالؾ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٌو كأل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

 
  

                                                 
 هِّ/ٓااماه   اا أ   ايجا ًك  ك اايا ه كا س  ِٗ-ِٕاالسم   (ُ)
ايرػػغ ا ػػتسا  ػػ  ااتالاػػ  احملا سػػ    كتػػب وه اػػت اااػػغ  دمحم ااػػ   ا ػػف اااتالاػػ  احملا سػػ    ه جػػ   (ِ)

 هٗااهف اا غبا ص
 هٓ/ُِسال   (ّ)
     ااهوع    الست  اا اااا ك جل " مج  هن كه غكؼ أ َّ كهماغ (ْ)

 هُٕ/ٓا كخلاي  اطوب ِْ/ّايرغ" شغح ا  هل  األتنسلم 
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كو ف ا    ّم  كا   وغ  " إها كهف ت  ه غكوهن إا   ها كا   ساهػ " إها   ستتٌاػغ 
 ه(ُ)  غت ههه((

إف  م ع ااغاغب      ف ااألتظ سشه    م ع ااغازم ه  ا ا اا مهسػ   شػتاهؽ 
ااألتػػػظ كااتالاػػػ  اا ج  ػػػ  كااامػػػاؼ  مػػػت ااتالاػػػ  اا ػػػغو   كاامألاسػػػ  كاااػػػ هم  ا و  ػػػغ  

هله  خت ه  شتست       ااااضػع كسػ ؾ هااضػع أخػغل وكف هاػا كساتتػا ااغاغب 
 ػػػلكغ اط ػػػف أك اا ػػػا ااشػػػغ ا كااألسػػػام كهكػػػغ ا ػػػهز و  ػػػهه  ألػػػم اػػػ  ستاػػػع ااػػػغازم 

ك ػػػه   -ا لػػػتّغاو   اااػػػهاف اامألاسػػػ  كاا ػػػغو   كااتألاػػػت     هااضػػػع ك.ػػػ ة هػػػ  كته ػػػ 
غ" كػػف هاػػهف كالػػع اههػػف األ ػػه  ااا.ػػ ا ا كممػػه مهاػػ  ااغاغػػب" ))أ ػػف اااألػػ-تاػػ َّ امػػه

ي هسمػ ا و اػهؿ" يىىػػٍغتي كػلاا أكلػػ ت  لػ   اااألػػغا 
 ػلا  ػا اط ػػفا   ا تػن أت ة لػػ ت  اا

تشا  هن   ا كهم " يىىٍغتي ااا  " شاا  أهي  شػاهن كالػ هنا كهمػ    ػ " اااىأًلػٍ ةهه ك ػاا  
 ه(ِ)كٌف هتاٌلع   شا  يغانههه((

 ف اااتالا ا"كماا    تاض ح أ 
))ااتًٌالاػػػ " هػػػه ستاٌ ػػػف  ػػػ  إىل ه غوػػػ  ااشػػػا  كتالاػػػ  اطاتػػػهظ  ألػػػم اا ػػػا والاػػػ  
اعشػػػػه ات كااغهػػػػاز كااامهسػػػػ  كاا اػػػػاو   ا اػػػػهبههه أ ػػػػف ااتًٌالاػػػػ  ه ػػػػت  كهاًاته ػػػػ  
" ه  ا ف هم  هاػاا كااػتا ف   اااهاسػ  ك ػهً  ك ألػ  ا كمػهًو  كمػتسغا  كاًعهه ةا كااتاؿحن

 ه(ّ)ااٌتاؿ كااٌتا ف ًوالا ا كتا    ااشا    ت  ((   ساٌ م
إف  ػػلا اا.ػػهؿ سر ػػغ تػػ ـز ااتألأل ػػف ااػػتالي كاا ػػغ  األتػػظا كمػػت  ػػغ  ااغاغػػب 

 أ مه     أل  األتظ هشتاهت ااألتظ كأكزاي   ااه ي  هع ك ـ اا غ    كأه.ألت هه
  ي.ػػا أ ػػػلا   إف ااػػااو ااألساسػػػ  ااػػاا وة   اااتػػػه   ك.ػػ ة هتما ػػػ ا كمػػت  غضػػػ 

ساػػ ة هم ػػه التاػػه  ها كهاػػا اا ػػهف طغااػػر ااشػػغح ااألسػػام كااتل ػػ ف األ  ػػهين ااتالا ػػ  

                                                 
 هُْٖا ُْٕهتغوات أاتهظ اااغاف  (ُ)
 هَُٗا َُٖهتغوات أاتهظ اااغاف  (ِ)
 هُّٕهتغوات أاتهظ اااغاف  (ّ)
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و  هه كاااألا    لس  اااته   كاااه ي     اا ػهين ااتمهكاػ  كااشػغكا  اػغٌم أف تاػهـ 
 اف ا طف اال ت هـ  ا  م   ػ  ااألتػظ كاا ػا أك هػه ساػ    احملػت(ُ) أل   و الهت ك. ة

ااػػتاؿ كااػػتااؿا ك  ػػت ااتّػػا  ااتػػه اا اظاتػػهظ كهػػه حيااػػ  هػػ  اااشػػ   ػػ  اا ػػهين 
اخلت ػػ  كأ غ ػػه   اااػػ هؽ س ػػت ألػػه   ألػػ  ااتالاػػ  ا ػػتساه كسلٌكػػت كتػػهب االسمػػ  األػػغازم 
ككتهب هتغوات اااغاف األغاغب اط ت هين أف اااألا ااػتالي اا ػغ  أ ػ ف اث ػ   مػت 

ااته   ساتّ ع اااماؼ  ألػم ملػه  والا ػ  ك.ػ ة ت.ػ  ااتاػغ اا غب كاامهظغ    لس  ا
 كمتت   كتتتح ا  اوهمهن ه غو    تستةا كت.ا  ا اس  ااألس  كمجههلهه

إف أه.أل  اااته   كال    تانا كاااألا ااػتالي ااتل ػ ألا و   ػه أيخػل ااتاػغ إىل 
 تس ة ااتجٌتوةه هف ه غ    هغكي  ااألس  كمت هته  ألم اات ا     ااتالالت اا

 نتائج البحث:

قا ِِّإف كتػػػػهب االسمػػػػ    اااأل ػػػػهت اعلػػػػ ه   كاا غ  ػػػػ  ط  اػػػػه  ااػػػػغازم ات-ُ
قا َْٓككتػػػػػػهب هتػػػػػػغوات أاتػػػػػػهظ اااػػػػػػغاف األغاغػػػػػػب اط ػػػػػػت هين ات   اػػػػػػتكو 

 اه ػػػػهف األاألػػػػا ااػػػػتالي ااتاػػػػتـ  مػػػػت اا ػػػػغبا كه ػػػػت اف ألهلػػػػ هف األتل ػػػػ ف 
 ه  ا ككتػه ف  و ػهف ال ساػتس  وا ػ  ااألسػ  أك  ػػه  ااتػه اا اظاتػهظ اا غ  ػ  اعلػ

اطوب أك أ ف ااتا  كااتتا   م  هه كمػت شػ ت هل ػه اا أل ػه  همػل اااػتـ  اتاػتـ 
 ك ر   ااتهاتة و   ه التاه   ه كت ٌتو اا ه ؼ و   هه

غهسػػ  كتػػهب ااالسمػػ ا شػػغح اطاتػػهظ اعلػػ ه    ههػػ ا كال سات ػػغ  ألػػم هكػػغ اطاتػػهظ -ِ
 وة   اااػػغاف اااػػغ ا  ألػػم حنػػا هػػه  ػػا اه ػػف   كتػػهب اااتػػغواتا ك ػػلاا ااػػاا

واتػهب االسمػػ  تمػهكؿ أاتهظػػهن أمػٌف وشػػغح  شػغس  اترػػهن إلػ ه هن كا مػػ  ك   ػ  ا ػػهن 
هػػ  أ ػػه  ا ا اػػاا كااػػ  شػػغا  كػػهف هاتت لػػهن   أغألػػب ااااضػػعا وتجػػهكز 

                                                 
 هه ػ  اخلغطػـا  - لػها  هه اػت  -و ل  إكغاـ  ش  أمحت ااب ا كتهب االسم    و ال  ك ػت   (ُ)

 ػػتأل    تت  ػػر اااها.ػػ   ٗٗا كااػ  ااغلػػها  ك ػػت   أت ا ػػ  يتػ  هاايػػ  هػػ     ػػ  و ػاؿ   ََُِ
   و ال  اطاتهظ كالها  اا هين كاطاتهظ وكف اااألا      أل ه كااتالع   ه هي  هه
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 ه  اااتػهب ضػ  هن كالػ هن  ألػم شغح ااهوة اااااتة أا ه ن .ا   شغ  تأل  ك 
اػػ  س ػػت كتػػهب ااغاغػػب اهتػػغوات أاتػػهظ اااػػغافا ه ج ػػهن اسػػا ن اتػػغوات اااػػغاف 
اااػػغ  تمػػهكؿ أاتػػهظ اااػػغاف اااػػغ   ألػػم اتاػػه  ه كتتػػهكت شػػغا  ااألسػػام هلػػه  ػػ  
االتاػػهع ياػػا هن مغا ػػ  أ  ػػػع  ػػتألهت كأمأل ػػه  لػػع كأل ػػػهته و ػػااو اااتػػهب ك.ػػػ ة 

تو هػػػااو كتػػػهب االسمػػػ  اامػػػ    ساػػػ   أل  ػػػه هّػػػٌاالن  ألػػػم اامألػػػا  ػػػتان ال تاػػػه ف   ػػػ
 االم تام  ااغازم و    ألم هااو  اات كل ه

كتػػهب االسمػػ  األػػغازم أمػػغب إىل  ألػػـا ااألسػػ  كوا  ػػه كهاػػهاأل ه اامألاسػػ  كاا ػػغو   هػػ   -ّ
كتهب ااتػغوات األغاغػبا واػت  ػغ  ااػغازم ااػهاف حناسػ  ك ػغو   خ و ػ  ك ػه  

كاا ػغب كااشػ ؾ ااألترػا كا ػلؼ كياػف  ػ   أل ػه  اامألػا كااألسػ    مله  ااتخ ف
 ك. انه

خػغج االاتػهف إىل ملػه  وألاػػت   كوسم ػ  كهل ا ػ    أ مػػه  شػغا  ه ااألسػام كت ٌغضػػه -ْ
 الا ب أ ف ااتتا  كأ ف ااا ـ كااغأماه

شسأل  مل   ااتل  ف ااألسام ااغازم كاط ت هين ككهي  هل ػه ه ػّألألهت هت ػتوة -ٓ
  هاػػػا كهلػػػت تاـ اترػػػ  ااط ػػػفا أك ااالشػػػتاهؽا أك اا ػػػهزا أك اااتشػػػا  ا أك 
ااامافاههه كال تاهو  ألا ههوة ه  اا اوة إىل  لك  ه كتتاع تٌّا  ػهه ك  أ ػت    
كتػهب ااغاغػػب أم إشػػه ة  ألػػم اط  ػػ   ألػػم كتػػهب ااػػغازم ك  حيػػف  أل ػػ  أك سػػلكغ 

 اا ػػػهين ااػػػاا وة اػػػا   اطاتػػػهظ أاػػػت هػػػ  اا أل ػػػه  أخػػػل  همػػػ ه ك  ػػػ  ااتشػػػه    
اا ه ألػػػ  ال تشػػػ  إىل أٌم  ػػػأل  األغاغػػػب  اػػػغازم هػػػع أ  ػػػه كػػػه    و تػػػ  زهم تػػػ  

 هتاه  ت ه
كك ته   ش اا ا ااشغ ا  ا ا ااألسام ككهيػ    ػتهت ه   االلتشػ هو اااػغاف 

االسمػ  الػتته  اااغ  كا تسا ااشػغس  كأشػ ه  اا ػغب كأه.ههلػه ااػ  ااػغازم   كتػهب 
  االلتشػػػ هو  اشػػػ غ اا ػػػغ   ألػػػم ااػػػهب ا  ت كا ػػػتسا ااشػػػغس ا   م ػػػه كهيػػػ  
غهسػ  ااغاغػب   ااتػغوات إا ػه  ا  ت ااػاا وة و  ػه ااألترػ  ااشػغكا  هػع االمتلػهب 

   هكغ ا تسا ااشغس  كااش غ اا غ  كهاا ستتر كطا    ااهوة اااغاي   ااشغكا ه
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 ت  كأ     اسػ  كلػت  كتاػ   اػتس.هن أهػه ااشػ غ وا.ػ   ػتانا وهاغازم التش ت  
 َّٓ  م ػػه ي.ػػغ ااغاغػػب ا ت اااػػغاف أباتهظ ػػه   كته ػػ  كاػػهكزت اطاهوسػػا ااشػػغست  

اػػػتس.هنا كهاػػػا التاػػػهع هػػػااو اااتػػػهب كطف غهستػػػ  ها ػػػا ة  ألػػػم شػػػغح أاتػػػهظ اااػػػغاف 
 اااغ  اااال  ه

جل ػػع   م  ػػه   ووػػ  ه جػػ  اظاتػػهظ ااألساسػػ  إف االاك ػػ   ػػ  هػػااو اااتػػه   كا-ٔ
اعل ه   ساٌتـ ه ت ان أ   ن األ اث اا غ  اعل ها ككملان اسا ن ه غو ػهن سسػ  اااهاػا 

   هف اشتاهم   أ  أل  كعٌت   .غكة اتر   كه ماس ه
 

 املصادر واملراجع:

 اااغاف اااغ  -ُ
"   ؿ ااتس  ااا اطاا حتا ر" دمحم أ ا ااتلػف إ ػغا   ا وا ااتاػغا  س   ااا هة -ِ

   كته
 هُّٖٗا ُأت س  اواب ااألس  اا غ   "  غ ا زستافا وا  هاتا  ا  هةا ط -ّ
 قهَُّّتتا  ااّنٌم" طاع ه ّتم اااه  ا أليبا ه غا  -ْ
  اا غ اطاتهظ" متاه       تغا وا  اااهزا ها  اااغه ه -ٓ
اػػػت اااػػػهو  اااسػػػتاوما حتا ػػػر" وه اػػػت اااػػػ ـ  ػػػه كفا هاتاػػػ  خلايػػػ  اطوب"   -ٔ

 ـهُٖٔٗا اااه غةا ُاخلهباا ط
ا ُو الػػػهت   واػػػ  ااألسػػػ " وه ػػػاألا اا ػػػهحلا وا  اا ألػػػ  األ  سػػػ ا ه ػػػغا ط -ٕ

 ـهَُٔٗ
اات الػػهت ااألساسػػ   مػػت اا ػػغب" دمحم ااػػ  اؿ  لػػ ا هاتاػػ  ا  ػػهةا  ػػ كتا  -ٖ

 ـهَُٖٗ
 هس س ااألس " وه ات اااغ  دمحم اا   افهااتالا  احملاس    ه ج  ها -ٗ
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وسػػػػااف اهػػػػغئ اااػػػػ س" حتا ػػػػر" دمحم أ ػػػػا ااتلػػػػف إ ػػػػغا   ا وا  اا ػػػػه ؼا ه ػػػػغا  -َُ
 ـهُٖٓٗ

وسااف طغو     اا ات" حتا ر" و س  اخلّ با كاّتا اا اهؿا طا ػ  جم ػع ااألسػ   -ُُ
 اا غ   ا وهشره

ّاطػػػػػهتا وسػػػػػااف ااػػػػػتأل ًٌس" حتا ػػػػػر" ااػػػػػ  كههػػػػػف اا ػػػػػ  ا جمألػػػػػ  ه  ػػػػػت اا  -ُِ
 ـهُٖٔٗاااه غةا 

االسمػػػػػ    اااأل ػػػػػهت اعلػػػػػ ه   اا غ  ػػػػػ ا ط  اػػػػػه  ااػػػػػغازما اا  ػػػػػت اهل ػػػػػتاين  -ُّ
 ـهُٕٓٗاألت الهت اعل ه  ا 

 ل  أ  ـ ااما  " األل يبا حتا ر" ش  ب أ   كط كإخااي ا هللا  ااغلها ه -ُْ
 ـهُٕٔٗشغح ا  هل  األتنسلما  ه  اااتبا   كتا  -ُٓ
غ األتنسػػػلم" حتا ػػػر" وهو ػػػغ ااػػػتس  ماػػػهكةا وا  اط ػػػ  اا شػػػغح ااا ػػػهات اا شػػػ -ُٔ

 ـهُّٕٗا ِاألبا ط
اا ػػهايب   واػػ  ااألسػػ  ال ػػ  وػػه  ا حتا ػػر" اااػػ ت أمحػػت  ػػاغا هّا ػػ    اػػم  -ُٕ

 ـهُٕٕٗاااه  ا أليبا اااه غةا 
اا ألهح" أتج ااألس  ك ألهح اا غ   ا اجلػا غما حتا ػر" أمحػت  ٌّػه ا وا  اا ألػ   -ُٖ

 قهُّٕٔاأل  س ا   كتا 
 ػػػأل ح ااا ػػػه م" ا تػػػا  ػػػ   ػػػل ااػػػتس  ضػػػأٌلا ك  ػػػهو ااّ ػػػه ا هللاػػػ  ااغلػػػها   -ُٗ

 ـهَُِّ
 ـهُٔٗٗا وهشرا وا  ااتاغا ِ أل  ااتالا  اا غ   " وهوهسل ااتاس ا ط -َِ
ااتػػػػهار   غغسػػػػب ا ػػػػتسا" األلفشػػػػغس ا حتا ػػػػر" دمحم أ ػػػػا ااتلػػػػف إ ػػػػغا   ا وا   -ُِ

 اااهزا ها  اااغه ه
  غو ا   كتهاات غل " ال   اامت ا وا  اا -ِِ
 ـهَََِا وهشرا ِ   أل  ااألس " وهغهزم طأل  هتا هاتا  وا  ط  ا ط -ِّ
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ا اااػػه غةا ّاااتػػهب" لػػ ااس ا حتا ػػر" وه اػػت اااػػ ـ  ػػه كفا  ػػه  اااتػػبا ط -ِْ
 ـهُّٖٗ

 ااهف اا لاف" ال   اجغ اا اا ينا وا  ااتاغا   كته -ِٓ
 ـهُّٗٗااهف اا غب" ا   همرا ا وا   هو ا   كتا  -ِٔ
ااألسػػػػ " ومػػػػت سسا تغمجػػػػػ "  اػػػػت ا   ػػػػت ااػػػػػتكاخألا كوهدمحم اااٌ ػػػػهصا اااػػػػػه غةا  -ِٕ

 ـهَُٓٗ
 جمهز اااغاف ط   ا تةا حتا ر" وهولاو لغك ا هللا  ااغلها ه -ِٖ
اال ػػغ    ألػػـا ااألسػػ  كأياا  ػػها  ػػ ؿ ااػػتس  اااػػ اطاا حتا ػػر" دمحم أ  ااتلػػف  -ِٗ

 ـهُٓٓٗإ غا   ا اااه غةا 
 ػػػا  ألػػػم اػػػغكؼ اا جػػػ ا ط  هم ػػػا  اجلػػػااا ااا اا ػػػٌغب هػػػ  اااػػػ ـ اط ج -َّ

 ـهُٗٔٗا ِحتا ر" أمحت دمحم شهكغا هّا   وا  اااتب اا غس ا ط
اا ػػػٌغب   اااػػػغاف اااػػػغ " دمحم اااػػػ ت  ألػػػا   لػػػاا مج  ػػػ  ااػػػت اة اعلػػػ ه    -ُّ

 ـهََُِا ُاا ها  ا ط
وما هتػػػغوات أاتػػػهظ اااػػػغاف اااػػػغ ا ااغاغػػػب اط ػػػت هينا حتا ػػػر"  ػػػتااف واكك  -ِّ

 ـهََِِا ّوا  اااأل ا وهشرا ط
هػػػػم   اااألػػػػا ااألسػػػػام  مػػػػت اا ػػػػغب" وه أمحػػػػت فتػػػػه   اػػػػت ا   ػػػػت   ػػػػغا  ػػػػه   -ّّ

 ـهََِّا ٖاااتبا ط
اا ػػػػػٌلب   اااػػػػػغا ات اا شػػػػػغ" دمحم لػػػػػه    اػػػػػما هاتاػػػػػ  اااأل ػػػػػهت اطز غسػػػػػ ا  -ّْ

 ـهُٗٔٗ
 هاامااو ط  زستا حتا ر" دمحم  ات اااهو  أمحتا اااتا  ااش ا  ا   كت -ّٓ
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 النَّْحو واأُلصوُل العقليَُّة

 نظراٌت في التَّفكير النَّْحويِّ عنَد العرب

د.ذووسفذالعمر
)*( 

ذ

 

ذ

ذملخَُّصذالبحِث:

اانكٍحػػػملمًٌ تسػػػهذ  ػػػرق ااملرتػػػة اإىل تىػػػِةي إٍ تتػػػملمبًر يػػػذاو مب كتػػػ   ر ه كػػػ ت اا ك  ػػػ  
ااهربًٌ كخت ئتػ  ااهىلي كػة كاامل ِاَّ كػة كاانك سػ كةيت ااػت  اهػًَّ اانكٍحػمل ااهػربك كا  َّػ  ا ػ ا  
ِيقي كتملاَّ نيػػػػ ي  ااىلػػػػمـل كم ػػػػرعه ك اػػػػ ئهله ع اا كه ؛ػػػػ  ؛ػػػػ  اقيػػػػ  او ا سػػػػ ح  ى  ػػػػرا تملا ػػػػ

ةن ؛ػػل صػػملر إدرا ػػ  كأصػػملاي ي ت هػػةن   كػػة ؛ػػل ر ػػ ة ااهػػربًٌ ع ذاػػق ااػػرك؛ل ااسػػح  يت كصػػملر 
ِقخملؿ إٍ  مػػ   كت  ػػ ق كك  ػػ يت كا سػػَّ ا و ػػ ان كا تر  مػػ نو ملػػذ ؛هن كػػةه  ح كاػػة ااػػ

اا ك  ػػ  اانكٍحػػػملمو ا لػػػه  ػػػرق ااتػػية اارقكر كػػػة ااػػػت أيًت مػػػَّ  يػػ   ػػػِا   د ػػػ ئه ااهرا كػػػةيت 
ِك  د اػػ يت كتػػردادي كاَّ ظمػَّ تملا ػػِ  يت كازادىت  ػػ   ػػرق ااىلملا ػػِ َّاػػ رة كإيػػرات ن   تػػرٍؿ ت  ػػ

ر ملمبكػػػةن كإيػػػرات ن كَّاػػػػ رةيت  ػػػذ  ػػػػرق اىل ئلػػػ  كصػػػػمملد   كا ػػػ مرا    ممػػػػ  ؛هػػػ  اقصػػػػملؿ 
ااهىلي كة؟ ك؛  م ئِة اانكظر م ل  اهِ أف ثا ىٍَّ اينكحمل تملا ػِقيت كا ػ ىلرك ؛ل هيػ ي؟ مك ؛ػ  أذنًٌ كػة 

   م م  مب كت   ممل؛ن  ااقيغملمبكة اإه صرة؟ ترااات  لرق
 اانكحمل ااهربقيت اقصملؿ ااهىلي كةيت اإه يت ااي ظ ملفتاحيَُّة: الكلماُت ا
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ذأهمِّوَّةذالبحثذوأهدافه:

أتيت أذنًٌ كػػػة  ػػػرق ااىلػػػرااة ؛ػػػل  ملجػػػ   تػػػ ن ع ؛ر ه كػػػ ت اامل ػػػ يت كر مػػػة اا كىله ػػػِيت 
ِيقي  يػػ  أصػػ   كأ ػػرار اإػػنللو ذاػػق أفك اانكحػػمل ااهػػربك انػػ ا  ىليػػِذ ؛   ؛ػػ هيت ايًن ىػػَّ تملا ػػ

 ػػػرمٌو كا ػػػم  ػػػ ا ؛ػػػل ا ػػػ ىلراا  ػػػاـ ااهػػػرب كرس  ػػػ ك ل  اانك سػػػ كة ع ك ػػػ  اقا ػػػ ظ م
؛ملا ػػهل  ااػػت ا و ػػ  كا تنمػػمل كا ترد ػػر إا  ػػ  مبر ػػ ق اإملتػػ يو كلػػرا  يًٌػػ  مػػ فك اااحػػ  
ِي ايىل  ػػػِة  ع اقصػػػملؿ اا  رمبكػػػة ااتك كمبػػػة خيػػػن ااىل  ػػػِة اانكحملمبكػػػة ااهرا كػػػة  ػػػ  ؛لػػػِه مبه ػػػ

  كركاا  يت كاق هق ؛ل ذاػق أَّكػ  مبن ػذ  ػل اانكحػمل ااهػرب تيػق اا قلمػة ااا  يػة ؛ػل َّا رع
 أَّك  صن  ة ا ظ كة  ملم ا  كع صيب  رق ااملرتة ؛  مبتاَّ   س ذاق 

ذمنهجذالبحث:ذ

ا ػػػ ًٌ ا ػػػ ف ؛ػػػنلله ك؛ل ػػػ هيت كا ػػػ  ؛ػػػػ دكة ؛ػػػل ؛ػػػملادًٌ ااهيػػػه ؛ػػػنلل سنتقػػػل يت ك رمبىلػػػػةه 
ر كأاػػملابو كلػرا مػػ اىلرااة كاااحػ   ػػل اقصػملؿ اا  رمبكػػة تن  ػب ؛ػ   ػػذ  ي ػ  ؛ػػل أم ػ 

كااهىلي كة ع اانكحمل ااهربًٌ مبىل ا  ًف ؛نل  ن كصػ   ن ؛فػ مل  ن تا كحي ػ  ااػرم  ػ ف مبسػي ي ي 
 ااهيم ا ااهرب ع ته ؛يله ؛  اإ دكة ااهيم كة اإمل ملدة اني أمبِمبله 

ذمقدِّمة:

ا ػػػِ ااػػػت تاػػػان اايًٌسػػػ ف ااهػػػربك رػػػ  اىلػػػِ  ػػػ ف  ػػػ  اانقحػػػ ة كت   فػػػله  ػػػل ااىلمل 
ت   فػػ ن أ  ػػِان ع م ػػرة ااىلػػمـل ك ػػي ىل له ك ػػرائىلله ع انيتَّػػة كاا كا ػػني  ػػل  =مب ػػملف ؛ا نػػ ن 

و  ذكاعه كرر  ت َّ مل ػلهيت كاػ س اق؛ػر ر ػ ن تاغ ػبيت أك  ياػ ن ايىلملا ػِ ؛ػل كادو مسػ مو
اػػة  ي لػػ يت ك؛ملامىلػػة لػػ يت ك؛ن يىلػػة ؛ن لػػ و قف  ػػرا ت  ػػ ه ؛ن ىلػػِذ ا  ػػملف أاسػػنة ااىلػػمـل ؛ر ك

ػػَّ  يمػػ ن املارػػ ن رنػػ ع اإن ػػ  ااهيمػػذك  ىػػَّ اػػ   ػػرق اإ ػػملف ااهيم كػػة ااترمبكػػة مظيًيمى  ػػ ِؼ كيًَ
ااػػرم مبىل اػػذو اػػ  مب ػػرض أف تياػػ ى ااراا  يػػ   ػػ كرة اانتػػملص كا ػػ ن  تل و ا اػػملحى  ػػ  

 يػػػ  تتػػػملقراتو  شن ػػػل أف مب ػػػملف ؛ ػػػملان اػػػِاخيل و إذ ا  ػػػِكل ؛ػػػل إ را لػػػ  اي كػػػِا  
 ؛ساكىلةو ؛نا كةو  ل أصملل  ك؛هركاة  ل    تل  اارك؛ين اارم ت يَّ م   
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كحنل  نِ؛  َّ حِكث  ل أصملؿ أ  ػِة تػران اانكحػمل ااهػربك ا  ػرة انيَّسػ ف ااهػربًٌ 
ك ػػي ىل   كأم ػػ رق كأ ػػرارقيت مػػراق يػػذا تعٌ ًػػِق تملا ػػِ اانكحػػمل ااهػػرٌب كأصػػملا  ا  ػػ د ااػػت 

أَّكػػ  تػػِكمبله اهىلي كػػًة ااىلػػمـل ع ػػػػ  يػػ  ؛ػػ   ػػ اني ع قػػًل ااىلػػملؿ ػػػػػػػ  ؛ػػل َّتملصػػ  ػػتنائنػػ   تػػ ه 
أَّىلػػػ  صػػػملر   كأ   ػػػ و إذ  ػػػ ف اانكحػػػ ة مبانػػػملف ااىلملا ػػػِ  يػػػ  ااسكػػػم ع ؛ػػػل أاسػػػنة ااهػػػرب 

ك ػػِثػيليه ؛سػػ ئ ى حنملمبكػػة  تػػ ة  ميػػ ى  اإملثػػملؽ اهػػرا  لهو اػػ   نػػِ؛  ك ػػِ اانقحػػ ة تػػِشنيليه
أر هػػػملا اانكظػػػر ع  ىلي كػػػة ت ئي لػػػ يت ك ػػػ  تل   =ك ػػػ  أتكمبيلػػػ يت كا   صػػػَّ  يػػػ له ؛ػػػرا ايل 

يت ك؛ػػ  مب اهيػػ ي ؛ػػل رػػملاشو  ػػركتنًييت م َّ  حػػَّ  ػػرا ك ػػملق اا ك سػػ يت كك ػػِكا ع ذاػػق  ااػػرك؛ينًٌ
ة ؛ػل اانقتػملص ع اانكظرمبكػػة  ػ اكة ااا ػ ف اا ػ عو كلػرا  ػ ه مِ اااحػ   يػ   ػرض  يػ

و ايىلػػا   ػػم ا  مػػ د اانقحػػ ة ع ويػػ يله  يػػ   ػػرا اإنػػرع اامل ػػِاٌ ً اانكحملمبكػػة ااهرا كػػةيت تمل ًٌ
ا  بيت ممك  مبن ذ  ل اانكحمل ااهػرب تيػق اا قلمػة ااا  يػةو أم إَّكػ  صػنهةه   ي  داات ااوك

اػػػػ ن رنػػػػ ع  ػػػػرق اقصػػػػملؿ اان سػػػػ ة ا ظ كػػػػة  اػػػػةهيت تو ػػػػب تملا ػػػػِق كأصػػػػملا  كتملاَّ نػػػػ  تر  
 كاامل ِاَّ ة جم م ة كا حةيت كأج  ا سَّ ؛ن  كا  مل ؛نل  اسا   

يت  ا  ر ك  ته كين  اق؛ر  لن  كتين : إفك اانكحمل ااهربك اَّ ي  ؛ػل  ػرا اقصػ  ااهىليػذًٌ
زٌم كاَّ ظمػػَّ  يػػ   ػػػِاق تملاَّ نيػػ ي كأاملاايػػػ ي كأصػػملاي ييت ك؛ػػػ  صػػنهة اني ػػػراب إا إ ػػرااه ارػػػوا

تاٌنسػػػاة إٍ ااهػػػرٌب ذم ااتىل مػػػة اايغملمبٌػػػة اإ ملا ػػػهةو ا هػػػاًٌ  ػػػل أ را ػػػ  تهاػػػ ان ؛سػػػ ىل م ن 
رسػن نيت كا ػل  ػن ِ أف ااهيمػ اى اقكائػ   ػ َّملا مبػركف اانكحػمل إاػِاع ااهرا ػة ك ىليلػ يت كأَّػ  
 ا  ع م رة ااهربيت ك؛  صػنهة اني ػراب إا إ ػراا تهي مػذو ا يحػ  ؛ىػٍل اػ س ؛ػل أ ػ  

ا ة أب يل يت م ن   تاهرا ة كإف   مب ل ؛نلهيت ك ػرا أصػ   اػ ه ع  يػه ااهرا ػة امل ػ  ااهر 
   ـ ا مبىلن  نِ اانحمل مىلنيت كم م    أيت ا  في ذاق  

ذاألصولذالعقلوَّةذعندذسوبووه:ــذأوالــ

ِق    ب   املمب )ت ق( ص حة ؛فرتة ع اترمبخ اانكظرمبكة اايغملمبكػة ااهرا ػة اػا َُٖمبػيهى
ػػػ  م ػػػ  َّاػػػل اإ ػػػ   هيت كدتكػػػة اانظػػػريت ك ملا ٌػػػة اا كحي ػػػ يت كإذا  ػػػ ف ؛نػػػ زعو إ ذ رنػػػِ اإ أ؛ًٌ

 ػػ املمب  تػػػِ  ػػ  م ػػػ  اانكحػػػمل كاا تػػرمبنى كاااا ػػػة ك   ػػ  ؛ػػػل مػػػركع اإهرمػػة ااهرا كػػػةيت مػػػا 
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تترمببى  ي  و قَّك    مب ػل ؛نفػغان  ػرا اا كىلسػ ه اإنل ػذ ااػرم  ػ ا ع  تػملر اتا ػ تو 
ة اػ س  ػ ي   يػ  أف اإلػهك أف َّىلػن ع  ػرق ااسػ ملر ااىلائػ   يػ  ؛ر اػػ  اغ مبػة تهي م كػ

ع اانكظػػػر إٍ  ا هػػػة ااو  ػػػبيت ك ػػػ  صػػػح م ؛ػػػ  يػػػ عى أفك اانحػػػمل ااهػػػرب صػػػن  ة ا ظ ػػػة 
  اةيت ا صيةى ل  ترمباةن تإن زع اامل ِاَّ كة كااهىليٌ ة كاا  رمبكة؟ 

را ااسػ  ؽيت  ػمل أف اانكٍحػمل ااهػرب تػِ كاه  أك ؛ػ  شن ػل أف مب اػ درى إٍ ااػرًٌ ل ع  ػ
ايًن َّ تملا ِق ؛ل اػًِف الي ػ  إٍ أًف اَّ لػ   تػر اار  ػ جيت  يػ  ااسكػم ع ؛ػل أاسػنة 
ااهػػرب ؛ػػل أ ػػ  اا  ػػرة ااسػػي مة كاارًٌ ن ػػة اإسػػ ىل مةيت  متػػ  ؛ػػ   ػػ ف  ػػ املمب  مبػػردًٌدق ع 

مبػر هي أَّػ  َهلػ   ك رق ر ل َهَّي ؛ػل ااهػرب كممكػل مبيملثىػ  اػ يت»؛سأاة إ م ر اا ه يت 
؛ػل ااهػػرب  ؛ػػل ذاػق تػػملؿ ااهػػرب ع ؛ىتىػ و ؛ػػل أ؛تػػ له: ))اايلػهك  ىػػايه ن كذئاػػ ن(( إذا  ػػ ف 
مبِ مل اراق  ي   نه ر    كإذا  أا له ؛  مبهنملف تػ املا: اايلػهك ا ػ   أك ا هػ ه م لػ  

ر ما ينوي اػيهى ن كذئا ن     (ُ)«وكلُّهم يفس ِّ
ك ػػرا ؛ىتىػػ ه  ػػرت  ي ػػ  اقاسػػنةييت كتػػملاردت  يػػ  ذ ػػرًًق اقذ ػػ فيت كاإلػػهق ع  ػػرا أف 
 ػػػ املمبً  مب ك ػػػرق أصػػػان   ا ػػػ ن ا تاػػػَّى ؛سػػػأاة حنملمبٌػػػةيت أك ت  ػػػِة ؛ػػػل تملا ػػػِ ااهرا كػػػةيت ك ػػػذ 
ررؼ اا ه  ع  را اإمل  يت كا سَّ اإسأاة  لن    ى اتًٌ ػ ؽ أك ؛فػ مبهةو اغملمبكػةوو اػ  

ِي   رؤا م  رمبكة ك ىلي كة كك ِاَّ كة  اةيت ك ذ َّركع اانك س ااا  َّ كة ااسكػي مة إٍ  ػرا تسن
اايكػػملف ؛ػػل اا كهاػػ  اإػػمل ريت ذم ااهاػػ رة ااركيػػ ىلة ال   ػػةو ميػػ س ذ ػػر اا هػػ  ع ؛تػػ   ػػرا 
ػػػن  ة اانحملمبكػػػةيت كا نػػػ   ػػػرب ؛ػػػل اا كهاػػػ   َّ يػػػ ي ااػػػرككؽيت كته مػػػ    منػػػملع ؛ػػػل ر ػػػ  ااتًٌ

اػػ عيت  ػػػ  اقَػػػ عو قفك م ػػػ  تػػػر قان ايهاػػػ رة مبػػػر ب   ئلػػػ  كصػػػ  ئل يت كمبملتػػػن إ رة اا ًٌ كمت ق
    (ِ)اقسًٌ كاا  ر اايرمبل مبنف  فو ا هرقؼ  را اإه  اارم   مبر ر ا ظ مبِؿق  ي  

ػر  كإذا جت كزان تهيق ى اان س  ػ  انيرنػ زي  ػا يي ييت ك ػِان ع  اػ رة  ػ املمب  ) يلػه مب سًٌ
ان  يػ  ؛ػ  اااحػ ي ٌخػره م ػػ و إذ إَّػ  مب ك ػر ؛ػل )اان ػة( داػ ان ا  سػ  ؛ػػ  ؛ػ  مبنػملم( أت  ػِ

أي ًػػه  نػػ ؾ أ؛ػػرقيت أك إَّػػ  رنهػػ  اان ػػة كااىلتػػِ أ؛ػػران مبمل ػػ  دااػػة ااوك  ػػبيت كمبه مػػِ  ي ػػ  ع 
                                                 

    ِٓٓيت ص ُاا   بيت ج ( ُ)
  ُٗٗااه  ملبيت ص ػمبنظر: اإ تك  ع  يمـل اااا ة ااهرا ةيت د    س   ( ِ)
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ت سػػ  اامل ػػ  اني ػػرابًٌ اإػػراد  كإٍ ؛تػػ   ػػرا اا  سػػ  اامل ػػِاٌ ً مبي ػػأ  ػػ املمبً  ع ؛سػػأاة 
 هيكػػ   ػػرؼ اإا ػػِأيت ك ػػذ تا   ػػ  اانك سػػذ أ؛ػػسق رىًيػػ نيت كأتػػملل اِمبػػ  ترمباػػةو ؛ػػل  ػػرقيت ت

كذاػػػق أَّػػػق رأمبػػػَّى صػػػملرةى »ذممػػػ نو قَّػػػ  رنهػػػ  اقػػػ ؿى يػػػ  ِان كداػػػ ان  يػػػ  ؛ػػػ  ريػػػًرؼو 
ي ص مت ر ٌمبػةن اػق  يػ  ؛هرمػة اافكػ ص مىليػَّ:  اػِ ك كربيت  أَّػق تيػَّ: ذاؾ 

ِي كيت أك  ػػرا  اػػِ ك  أك َهػػَّى صػػملاتن  مهرمػػَّى صػػ ربى ااتػػملت متػػ ر ٌمبػػةن اػػق   اػػ
  (ُ)« ي  ؛هرم   مىليَّ: زمبِ كرب

ك يػػػ   ػػػرا ا كػػػرد رػػػرؼ اإا ػػػِأ ع  ػػػ ًٌ ؛ػػػ  رنػػػرم  يػػػ   ػػػرا ااسكػػػمَّيت كاا ػػػرادي 
زن ذ صملرة  ىلي كةن  اة  ي  حنمل ؛  تمل كم ع َّص   املمب و ك أفك ااىلػمـل تػِ تفػ  ِكا 

أصػان مبػيىلىػ س  ي ػ و اػ  اػمل ذ انػ  إٍ أف   ي   را اق يملبيت كأا     ا ئهيليه ر  ص ر
ِى اانحػػمل ع اا  ػػ ب   رمبػػة  ػػرا اعػػرليت إػػ  أاهػػِانيت كَّسػػ     أف َّ مػػئلك إٍ  ػػرا  تملا ػػ
اا  سػػػ   نػػػِ؛  َّراتػػػبي أَّ سػػػن  ع ر  تنػػػ  اا مل؛ كػػػةو ان ػػػِ  ػػػرا اق ػػػيملب ؛ػػػ  زاؿ  ػػػ ران 

ع تملا ػػػِ ااهرا كػػػةيت   يػػػ  اقاسػػػنة إٍ مبػػػمـل اانػػػ س  ػػػرايت ك ػػػرا  ػػػمل ؛هػػػ  ا ػػػرر ااركرػػػذًٌ 
 انحمل   كصرمل  كاا  ل  كأصملاع و قَّك  ؛ىل اس ؛ل م رة ااىلمـل ع اارك؛ل اقككؿ 

ِو ؛ػل ااا ػ فو إذ  ػ ف  ًٌِ  ل ذاو انىًلنى  ي  ؛سأاة أخرل جتيًٌذ  رق اا  رةى  رمب ك 
ػػ  ك  اػػ س  ػػ املمب  مبػػنصق ع ترت ػػب اقا ػػ ظ  يػػ  أف اقصػػ ى اارقكرػػذ  ػػمل اااػػ اني كاإمل ًٌ

ِي ك ارت ػػ ى  لنػػ   مػػ  ارت ػػ ى ع »يػػ ئ ن  ػػملاق  ِي ك زمبػػِان  مهاػػ كذاػػق تملاػػق:  ػػربى  اػػ
ِكل إا ػ   ِه قَّكػ  ؛ هػملؿه تهػ يت كاَّ تبى زمبػ يت كيغيَّى  ىرىبى ا   م  يغيَّى ا  ذى ىبى ذ بى
ػػرتى اا   ػػ ى  ػػرل اايك ػػظي  مػػ   ػػرل ع اقككؿيت  ِك؛َّى اإ هػػملؿى كأخك مهػػ ي اا   ػػ   مػػ ٍف تػػ

؛ نيت ك  كذ ِك ػ  أردتى اػ  ؛ػعخكران ؛ػ  أردتى اػ  ؛ىلػ ِي كو قَّكػق إدنك اق تملاق:  رىبى زمبِان  اػ
ِق اايك ػػظ أف  تيػػرًٍد أف تفػػغى ى اا هػػ ى أبككؿى ؛نػػ  كإف  ػػ ف ؛ػػعخكران ع اايك ػػظ  ممػػل مىك  ػػ فى رػػ

؛ نيت ك ػػمل  ِك ًٌِ؛ملف اعررر ج  ي ِّركث ك رر ث مب ػملفى م ػػ  ؛ىلػػ ػػ  مبىلػػ ه إدنك اػرم ا  َّيػػ ي أ ػػهق لػػه ك ػػه يت  ػػأجك
    (ِ)«اا  ًًَّ  أ  يت كإف   ان   ه ن مبلمك ًجه كمبهن  ًجه

                                                 
  َُّيت ص ِاا   بيت ج ( ُ)
  ّْيت ص ُاإتِر َّ س يت ج ( ِ)
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ـي اا ك  ػػػ   كااهن مبػػػة كاا  مػػػ ـ إسػػػةه اا  كػػػة   ا ػػػة ع   ػػػ ب  ػػػ املمب يت م  ػػػذ  ػػػر
ػػً  اإر ػػًن اػػني ؛ ػػملف اقا ػػ ظ ك؛ػػ   ِوو قَّػػ  راػػنى  سًٌ اامل ػػِاٌ ً ع اانحػػمل ااهػػرب اػػا ترمبقػػ

ا ػػػ  ؛ػػػل أ ػػػرار كأخاػػػ ر كأم ػػػ ر تي تػػػ  ا اػػػ ئ  ااىلػػػمـل ك رائػػػر ه كم ػػػرعه ع مبىلػػػن كرا
ًٌِث إَّسػ اننيت امل ػِان  اا ها   ل اقي  ا  كامل را هن  أَّ سػن   نػِ؛  َّنفػط خ ػ تن أك حنػ

ِو  إذا ػػػػ و م نيَّسػ ف مبىلػػِـ ػػػ ػػ ا  ااػن س تنػػرع إٍ ذاػقيت كتػػر ل إا ػ يت كته ػػين اػ  دكدنػػ  تتػ
و مػ اهربق ذك اا كاػ  ػػ  ىيبى ػػػ ـي ا هى ؛ىٍل   ف يرمب  ن أك ذا ؛  ف  يػذٌو ؛  زن  جي إا  يت كمبىلِ

ِي ك زمبػِان(يت ك ػمل مبرمبػِ اا ػاـ  يػ   ىػٍرًب  ااسي ه كاا  رة اانكىل كةيت ا مبىلػملؿ: ) ػرب  اػ
و  ِوو اػػ  مبىلػػملؿي ذاػػق إذا  ػػ ف ؛ػػِاري اا ػػاـ  يػػ  ؛ىػػٍل  ىػػرىبى زمبػػِان ا  يػػ  ؛ىػػٍل  يػػًربى زمبػػ

ِقـً »خم ان إأاملؼ م رة اانك س ع تىلِمي ؛   مل أ ه كأيرؼ كأ تػر كأتػِـيت قَّ   حنػمل تىلػ
ػِ م ػ  اااػلييت  ِى ع ز؛ػ فو   مبيمل ى يت كاقًب  يػ  اااػليت مػ فك ااملااػِ كيً ػ اافك خ  ي  اافػ بًٌ

، فمرا كرران منهرا متةرركماغ علرح  رر   الحرك ررره  ا عت ررارات  فهره  املاررال كلهرا عةليَّررةث 
و ذاػػق أف ااهػػربك ا مبىلػػِـ اقتػػ  (ُ)«ارة كررهلإ با اعرراغ للماررال   لفررا كرران ا الا رر

 يػػػ  اق تػػػريت كا مبىلػػػِـ اا كػػػ ا   يػػػ  اإ اػػػملعو قَّػػػ  تىلػػػِمي مبي ػػػملم كرااق ااىلتػػػِيت كمبهمػػػ  
ػػ  ؽ كمبىل اػػ ل  اإىلػػ ـو  موت ػػب »ااا ػػ فيت إا إذا   َّػػَّ  نػػ ؾ دكاع كأ ػػا ب مب ر ػػل  ااسًٌ

ااػػن س ك؛ػػ  مبػيتىػػ ر م لػػ يت أك ؛ػػ  شن ػػل أف مبػيتىػػ رى م لػػ  ؛ػػل  اا يمػػ ت ع ااهاػػ رة مب اػػ  أرػػملاؿ
؛هػػ ف كصػػملر   ك ػػرا ؛احػػ   ي ػػ   مػػ  تػػرل ك ػػمل مب ك ػػ  ع  ػػ  انػػ ا اق ػػيملب إٍ 
أصػػملا  ك؛ن اهػػ  ااِاخي كػػةيت كشن ػػل أف مبػػِخ  ع إ ػػ رق أ ػػيملب ؛را ػػ ة اانظػػ  كاإ  اىلػػة 

ق اا ػػ   اة كاإ  اهػػة إػػ  ااػػت مبر ػػ  اقسػػل م لػػ  إٍ ؛ػػ  مبفػػا  تيػػ ك تػػ  ؛ػػل اق ػػ ا ب
      (ِ)«مبػيتى ر ع ال  ؿ

                                                 
  إذ ذ ػر ؛ػل ذاػق اا ىلػِمي تاػراتيت ّْيت ّّيت ص ػِق(يت جْٕٓاا رازيت زنىي ال يػرة ااهيػملم)ت ( ُ)

كاا ىلِمي تافرؼيت كاا ىلِمي تإ  فيت كاار؛ فيت إٍ ٌخر ؛   ن اق ؛ل ااهي  اات و ذ  ا هػة م رمبػة ع 
 ااهربيت ك  ؽ  ي  ذاق يملا ِ ؛ل اار ر اق  ه تتاَّ ؛  أراد ا  َّ   اايس ف

  ُِّخت ئص ااوا  بيت د  دمحم دمحم أامل ؛مل  يت ص  ( ِ)
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ك ي  يت   مب ل ي خ اانح ة كأ راا  كأتراا  ؛فػغملاني تني ػراب ك ا؛ تػ   يػ  ؛ػ  
و اػػػػ   ػػػػ ف مبفػػػػغيله ترت ػػػػب ااهاػػػػ رةيت كصػػػػملاب انييػػػػ رةيت كدتػػػػة (ُ)َّػػػػص اهػػػػ  ا ػػػػِثني

 ػػ املمب  دا ػػ  ااو  ػػبيت كتن  ػػ  ااوت ػػب  ك تػػرةي ؛تػػ يح ت اقسػػًل كا مػػ ؿ ع   ػػ ب 
 ػػ املمب  كإف ت يكػػه ع اانكحػػملو مىلػػِ َّاكػػ  ع  ا؛ػػ   يػػ  ؛ىل صػػِ »ػػػػ مػػو(ِ)أ  ػػِ  يػػ  ذاػػق

ااهػػػربيت كأحنػػػ ا تتػػػرقم ع  ع أا   لػػػ  ك؛ه َّ لػػػ يت ك  مبىل ًتػػػٍر م ػػػ   يػػػ  ا ػػػ ف أفك اا   ػػػ  
إَّكػػ  ؛رمػػملعه كاإ هػػملؿ ؛نتػػملبه كحنػػمل ذاػػقيت اػػ   ػػمل مباػػنيًٌ ع  ػػ ًٌ تبو ؛ػػ  مبي ػػ  اػػ يت رػػ ك 

و إذ أخػر اار ػػ  (ّ)«ار ػملل  يػ   يػػه اإهػ   كااا ػػ ف كك ػملق تتػػرقم ت اقا ػ ظ كاإهػػ  
يت ك  مبػػػًق ت  ػػػِة إا اهػػػِ ؛  اهػػػة صػػػاملرة ع أَّ ػػػ س ااهػػػربًٌ (ْ)؛ه  ػػػ ت اإىلػػػ ـ تقسػػػا ف

ك رائىلػػ  ع انيتَّػػػة كاا هاػػ  رػػ  مب مػػػئلك إٍ ا ػػراًد  ػػرا اق ػػػيملب أك  كأرملااػػ  اان سػػ كة
ك را ر   مسر ان  ؛غرل ؛ لمـل )اا ترة( اارم جنػِق  ػ  ران ع تاػ   ن اا  ػ ب ذاؾيت 
   كأاملاا  

ػػػ  إف  ػ ز انػ  ذاػق ػػػػػػ كاقىل ىلةي أف اانظر إٍ اانحمل ااهرب ؛ل  ػرق ا لػة ااركر كػة ػػػ
   ػػ  ا  ِمبػػِ اانكظػػر إٍ ثػػراا  ػػرا ااهيػػه كا  مػػ ؿ ؛    مػػ  ك؛نل ػػ و ميػػه مب ػػل اانحػػ ة 

ػػػػ ؛  اه ػػػػِان  ػػػػل إَّفػػػػ ا اا ػػػػاـ ع ذ ن كػػػػة ؛هن ػػػػني اىل اػػػػ ا اني ػػػػرابيت ك  مبنفػػػػغيملا تاسك
ِي أدكل إٍ زادة ااهن مبػة ا َّػب اإ يىلػذ خفػ ة (ٓ)أصح ا  يت كا ل يػ ملع اايحػل م مػ  اهػ

                                                 
  ك: ؛ػػػل أ ػػػرار اايغػػػةيت د  ااػػػرا  ه ُمبنظػػػر  يػػػ   ػػػا   اإتػػػ ؿ: إر ػػػ ا اانحػػػمليت ااػػػرا  ه ؛تػػػ   يت صػػػػػػ ( ُ)

   ك     اا ت  ُٖٗأَّ سيت ص ػػػػػ
  ُّٖيت ْٓيت ِٓيت ُمبنظر: اا   بيت ج ( ِ)
   ْٓيت ص ٓق(يت ؛لَٕٗاإملامىل تيت ااف  يب )ت ( ّ)
مبنظر: اإه  كانػ ا ااىلملا ػِ اانحملمبػةيت د   مػملد رسػل ا   ػهيت جميػة   ؛هػة د؛فػ يت د؛فػ يت  ػملرمبةيت  ( ْ)

  إذ ذ ػر اإعاػن أف  ػ املمب  را ػ  ا ملاَّػب اإىل ؛ ػة كاا  م   ػة ع ّٖيت ص ػََِٗيت ُيتِيت عِٓـ
 ظمل؛ة ااىلملا ِ اانحملمبة  ؛ن

مبىلػػملؿ أرػػِ اااػػ رتني: إف اانحػػ ة تػػِ اَّتػػرمملا إٍ درا ػػة أثػػر اإ يىلػػذ ع ملػػه ؛هػػ  ا ميػػةيت كأذنيػػملا أثػػر  ( ٓ)
اإػػ  يه ك    ػػة إَّفػػ ا اا ػػاـيت مِر ػػملا اإاػػ  كأذنيػػملا درا ػػة اإهػػ يت م هيػػملا اانحػػمل  ػػمل اني ػػراب  مبنظػػر: 

  َٕاهرا ةيت د  ؛ت    ي ِةيت ص ػَّظ ـ اارتا ط كااران ع تر  ب ا مية ا
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ف اا رميو ا  إف   املمب  ػػ مبػر ب إٍ ػػػ ك مل رأس اإِر ػة اااتػرمبة ػػػػػ اايحل ع ترااة ااىلٌر
ِر    ؛ل أ ػ  إت ؛ػة اإهػ  كصػح  يت مػ ل أف اإهػ  ك ػركؼى خاؼ ؛  ذ اَّ إا   ؛

ااسػػ  ؽ ك؛ااسػػ ت  ااسًٌ   ػػ ة كاا  م   كػػة كاا  رسن كػػة  ػػذ اق ػػه ااوي ىػػ  ر مل؛ يػػ و إذ 
  اا كملمب هَّظر إٍ تملؿ ا؛رئ ااىل س: 

        ميػػػػػػػػػمٍل أفك ؛ػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػه  قد  ؛ه فػػػػػػػػػةو 
 

 تي ػػػ ه ؛ػػػل اإػػػ ؿً ػػػػػ ك  أىٍ ييػػػػػػػػػػػػػػػٍب ػػػػػػػػػ   ػػػ   ػػػ
ِو ؛ػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػعثك و           كا نكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػه  عػػػػػػػ

 
يعىثكػػػ ى أ؛تػػػػػػػػػػػػػػػ ي

ِى اإ كتػػػػػػػػػػػػػػػػِ مبيػػػػػػػػػػػػػػػِرؾي اعػػػ
(ُ) 

ػػػػ  ًؽ   ِى حنملمبكػػػػةو  ملمػػػػ اىيت أك ا ظ كػػػػةو ؛هركاػػػػةو  ػػػػل ركًح ااسًٌ كع  ػػػػرا  ميػػػػه مبي ػػػػرـٍ اىلملا ػػػػ
ًِ تنػػػ زعهيت كرملاىػػػ  خػػػاؼه ؛اسػػػملطه ع   ػػب اانقحػػػ ة اػػػني اااتػػػرمبني كاا ػػػملم  و إذ نياافكػػ  

مبر ب اااترمبقملف إٍ أفك ااتك   أٍك تاهم  اىلرا  ؛ػل اا ػهيت كمبػر ب اا ملم قػملف إٍ أفك 
؛ػػ  ِق ِي ؛ػػ  مبػػر بي إا ػػ    يت(ِ)اقككؿى أٍك ا ىل ـى  ػػ ق ؛ػػل اا ػػرمبىلني ؛ػػ  مبػػِ هي رأمبىػػ يت كمبعٌ ًػػ ِك كتػػ

ك ػمل ؛ػػل أ ػاـً اإِر ػة اااتػرمبكة ااىل ئيػة ل مػ ؿ ااتكػػ   ػػػ كااػرم مبهن نػ   لنػ  أفك  ػ املمبً  ػػػػ
  مب ل مبهن   انيَّت ؼي ع ؛س ئً  الاًؼو ا  ذ ب ؛ر ا ن خػ ان م ػ  ػػ ؛ل اا هيني ػػػػػ
: رأمى ؛ىػػػٍل  ػػػمل  ِه ؛ػػػنلهو ا ىلػػػملؿى ػػػ   ػػػ ف »كارػػػ ػػػ  رمػػػ ى قَّكػػػ    رنهػػػ  ااىلي ػػػ ى ؛ يػػػملتنيت كإدنك إدنك

ِى اإهػ  ػ أم و (ّ)«اإ يملبي  نِق اإيقى ك ه ى ااىلي  ى   م  نيت كامل   مبيرًٍد ذاقى كَّتبى مسى
ِكث  نػ   ػ املمب  مسػ دان ع أصػ   إَّ  أ م  اقككؿ ؛ل اا هيني  كا س اا س د اارم مب حػ

 ا ه ل  اانكحملمبكةيت كامل   ف اق؛ر  راقيت املام  ؛  َّتكَّ  ي ػ  ؛ِر ػ   ااػت ااىل  ِة أك 
ي  َّ ع اقت  ر ٌراؤ   أ تػر ؛ػل يػ ملع   رعػ و اػ  أراد مسػ دان ٌخػرى  ػمل ؛ػل صػيب 
؛  اااح  ٌخره م   ك؛نتِب إا  و أم اا سػ دى ع  ػرض اافكػ  ر كأ ِامػ  ااػت ك ػِ أف 

؛ اىػػػ  كتي ػػػملم كرااى ػػػ  أ را ػػػ و اانكتػػب زنملًٌلػػػ  إٍ  لػػػة أخػػػرل  ختػػػ ان أرػػػاـى اار ػػػ  ٌك
أرثو  قَّػػػ    مب ػػػل مباحػػػ   ػػػل اامليػػػ  ااىلي ػػػ  )أد  ؛ه فػػػة(و كإدنػػػ   ػػػ ف مباحػػػ   ػػػل

  ظ ه ذ اَّ اانك س كرااق رسرات  
                                                 

  ّٗع دمبملاًًَّ يت ص ػ ( ُ)
: انيَّت ؼ ع ؛س ئ  الاؼيت ص ػ ( ِ)   ِٖيت ٖٕمبينظىري
يت ج ( ّ)   ٕٗيت ص ػُاا   بي
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 ػػػرا مبهػػػين أفك ااوك ػػػ م ع  يػػػرؼ اانقحػػػ ة ا رنػػػرم إاك  يػػػ  أصػػػ  م ػػػرمٌو ك ىليػػػذٌو 
يت كامل   مب ل اق؛ر  ر اقيت ك  ف اانكٍحمل صن  ةن ا ظ كةن  اةن اتك   أ ييػ  م ػ   يػ  كا مو

ًٌِديت ؛  خػ ان يػ خ اانقحػ ة أصػملؿى  ك    را اراؾيت اه ِان  ل  را اق  س اقذًٌ اإ  
ِى  نػػػِ اا كحي ػػػ  كااوك ػػػ م  يػػػ   ػػػرا اإنػػػرع اامل ػػػِاٌ ً اااه ػػػِ ااػػػرم  و ا ه مػػػ ؛ِر ػػػ   اقٌـً

 اان ة ااوك  ا كة اعركدة ك؛ىل صِ ؛نفئل  ران م    سًٌ  ااتك تب اني ا

ذاألصولذالعقلوَّةذعندذالدِّريايفِّ:ــذثانوًاــ

ػػػ اع )ت صػػػملرة ػػػػػ ك ػػػمل ؛ػػػل يػػػركاح   ػػػ ب  ػػػ املمب  ػػػػػػػ ق( ػػّٖٔكم مػػػ  أيثًػػػرى  ػػػل ااسًٌ
 ِمبػػِة ؛فػػرتة ؛ػػل صػػملر  ػػرق ا ملاَّػػب ااهىلي كػػة ااهم ىلػػة ع انػػ ا اانكحػػمل ااهػػربيت  ػػن ِ 
م ل  ا  انن   ر  ن مبتاَّ م رة  رق ااملرتة امل   أ تر ك ػملر ن ؛ػل ذم تاػ   ك ػرق  يمػة 

ِح زاند   ؛نػ  رة  ن كػة  ػِان َّىليلػ  اا ملر ػِم )ت ق( اػني ااسػ اع ؛ػِامه ن  ػل َّْمبىل
 ال مبملَّس ؛ِامه ن  ل اإن ػ  اا ػملان  ك؛ه ىلػِان أفك اانحػمل  ػربه ؛ػل اانحمل ااهربيت ك؛ 

قَّػػػػ    يػػػػ  كمػػػػ  ز مػػػػ ه ا ر  ػػػػة تإن ىلػػػػذ إٍ اانحػػػػمليت »اا اػػػػملؿ ا   ئػػػػ  كرااقو 
 ن املنطرررب ي عرررمل عرررا املارررح، والنعرررو ي عرررمل عرررا كتانحػػػملم ر  ػػػة إٍ اإن ػػػ و 

  (ُ)«اللفظ..
ب حنػػمل ا ظػػِذيت   َّػػَّ اإر ه كػػة اقٍك كاهػػ   ػػرق ااػػِ ملل ااا  يػػةى أبف اانحػػمل ااهػػر 

ا تػ  ممػل ذ اػملا  ػرا اإػر ب ؛ػل ذكم اا  ِمبػِو اػ   نػِ؛  َّر ػ  اانظػر م لػ  جنػػِ أف 
و مػػػ انحمل ااهػػػرب حنػػػمل  ؛ػػػ  ردكدق ا ػػػِثملف  ػػػرب ؛ػػػل اان   ػػػةو قَّػػػ  ت ػػػرار إىلػػػملات ؛ػػػ ك

 نػػِ  ػػ املمب و قف   مبىل  ػػذ ٌ ر اإهػػ   اإرتاػػة ع اامل ػػِافيت  يػػ  حنػػمل ؛ػػ  ؛ػػر ؛هنػػ  لرنػػ ز
  ك ػرا (ِ)  ك ان ا  ا؛ذ  مل ان ا  ىليِذ ك ِا ِو كلرا ت املا: )اسػ ف اإػرا كامػِ  ىليػ (

                                                 
  ْٕاإىل اس تيت ص ػ ( ُ)
ِحي اانكحمليت ك؛نل  تملاي ي:   ( ِ)  ك را ؛ل أا  تو اال اسك ـ شن

ِى  ىليػػً ً   ك نملاَّىػػػػػ ي م َّظٍر  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا تيهٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملىفي   رأمبَّي اس فى اإرًا كام
 م سىلػػػػػػني ؛ل   ين    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى مبيحىلي   كمبه ايين زمق اا   ك  ايػػ ي 

ق(  مبنظػر: ؛ه ػه َِّك ًرًق ؛ل مخسًة أا  تو ذ رى ى  اتملته ع تر ً ً  ااًل اسك ـ اا  تب اإ ػملىك )ت 
    ُٖٓٔيت ص ػػػػػْاقدتايت ج
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و أم إفك اػبك اا ػاـ اػ س  حمػملؿو  يػ  ؛ي يػملف  مل  مىٍل ي اانكظرمبكة اايقغملمبكًة ااهرا كة امل  و  ػ ٌـو
ػػ  اقا ػػ ظي ؛ن ػػره إٍ ؛ػػ  زن ملمبػػ  ااي ػػظ ؛ػػل صػػملر كأرػػملاؿ  ػػذ أ ػػراري ااػػنك س  أا   ػػ يت كإدنك

 انيَّس َّ كة كأخا ر   ك؛ن ز ل  كأ ملائل  كك ِاج  ك ن ج  كاب ا  ج  
كاإله  لن  أف َّ  ا  أ رار  رق اإن  رةو انىلن  ي   يػة ؛ػل اإ ػ   ه كاقم ػ ريت  
  َّػػػَّ ااػػػِام  اقكؿ اهىلػػػِ  ػػػرق ااملرتػػػةو إذ َّػػػصك ااسػػػ اعق َّتػػػ ن صػػػرزن ن  يػػػ  أفك اانحػػػمل 

النَّعررو منطرربث، »ااهػػرب   ػػمـل ااػػملاان  ىلي ػػة كا ػػحة كاػػ س ا و ػػ ان كا تر  مػػ نو مػػػػػػ
    (ُ)«ولكنَّه مسلوخث عا الاربية

ػػ  ااهىليػػذكيت ك ػػ ف ر  ػػران ع أذ ػػ ف ذاػػق ا  ػػ   إذ  ػػ ف اانقحػػ ة مبرا ػػملف  ػػرا اا كمل ق
 نػػِ انػػ ا ااىلملا ػػِ كك ػػ  ااىلػػملاَّنيو ملػػمل صػػملرة ااػػن س ااهرا ػػة ع أَّىلػػ  صػػملر   كأ   ػػ يت 
ِى  ػًل كأَّتهل  كأَّىل   يت كا س صن  ة ا ظ ة  م  ذ ر ؛  ال مبملَّسيت ك مل ز ػهه ؛اػي  يى

ق(يت ك ػمل ؛ن ىلػِذ أمباػػ ن ّٕٓأاػػمل  ػي م ف ااس سػ    )ت ي ػ  يػ  ِ ؛ػل أ يػ يت ك ػمل 
يت ررم مررا » (ِ)«النعرو منطررب عرر »إا أَّكػ  أ تػر ا  ػػِاانو كذاػق  نػػِ؛  َّػص  يػػ  أف 

ه ؛ػػل اا ػػراد كااسػػم ع امل ػػ  خػػ صو ملػػمل م ػػره ك ىلػػ ه (ّ)«ا ط رراا الارررب   ك ػػرا اػػنيًٌ
ب اا ػػػػػاـ كااهيػػػػػمـل  ػػػػرِب مبىلػػػػػن كراا أان ػػػػػة اانكحػػػػػمل كاافػػػػػهر كااتػػػػرؼ كاااا ػػػػػة ك ػػػػػرك 

ك ػػػػرا كا ػػػػم ع ا  اػػػػ ر اقصػػػػ  اا  ػػػػرم كراا رر ػػػػة اني ػػػػرابيت كأف  ػػػػرا »اقخػػػػرليت 
اقص   مل  مل ر َّظ ـ اايغةيت كأَّ    ف ؛غرك ػ ن ع  اػ  لهيت كأف يػ ملخ اانكحػمل اقكاػني 
ػػػي ىلة َّ سػػػل يت  رػػػني  ػػػ َّملا مبسػػػ  ر ملف تملا ػػػِق إدنػػػ   ػػػ َّملا مبسػػػ  ر ملف أصػػػملؿ  ػػػرق ااسك

كج   ػػذ َّ سػػل  تملا ػػِ  يم كػػةيت ميمػػ  ذ اػػَّ اػػر  ب أصػػح   يت كمفػػ  كزنيًٌيملجػػ يت كمبتػػ ًٌ 
ػػػي ىلة ااػػػت ات نتػػػل  اانقحػػػ ة  لػػػ رة  اايحػػػل ر ػػػ  اانكػػػ س إٍ اانحػػػمليت ا  ػػػِكا م ػػػ   ػػػرق ااسك
ػػػػىلمل   ع ؛نظمل؛ػػػػ عهيت ك ػػػػرا  ػػػػمل  ػػػػاؿ اانحػػػػمليت ك ػػػػرا  ػػػػمل  ػػػػرق ا؛ ائػػػػ   ؛ِ فػػػػةيت كَّسك

    (ْ)«كختملا  
                                                 

  ٕٓاإىل اس تيت ص ػ ( ُ)
  ُٗٔاإتِر َّ س يت ص  ( ِ)
  ُُٕاإتِر َّ س يت ص ػ ( ّ)
  ٔٔأامل ؛مل  يت ص ػ؛ِخ  إٍ    ب  اِ ااىل  ر ا ر   يت د  دمحم دمحم  ( ْ)
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؛ػل أصػملا يت ك يػ   ػِل  ػرا اقصػ  ترتكاػَّ أاملاايػ ييت  م إه   ع اانكحػمل أصػ   ػ ؿو 
كتن  ىلَّ تملاَّ ني ي كأصملاي يو كلرا جنِ ؛ل  ركب اا اـ ؛  ته ر م   ؛ ػملفي أا   ػ   ػل 
ارس اهيػمـل ااهرا كػة أف مبػِرسى َّتػ ن يػهرانيت  ِك أداا ؛ىل صِ اإ  يًٌهو م ذا أراد اا ك اػب أك ااػ

ِى أك مب ىلى   اـى راًٌ يت م َّك  رنِ َّ  س  ؛ير؛ػ ن تا ك  ػ يف ع  رئ كػ ت اإهػ   كرملايػ ل و ا  ػ
 نػػ ؾ ؛ػػراد صػػ رب اا ػػاـيت كتن فػػنى اػػ  أ را ػػ يت كاقخاػػ ر م مػػ  مبفػػا ي  ػػرا  تػػ ةهيت 

 : مب   ػػػين ؛ػػػل »كاقثػػػري  ػػػ  ؛سػػػ    ه  َّػػػِ ل  خفػػػ ة اني  اػػػةو انىلػػػن  نػػػِ ؛ىلملاػػػًة ؛ػػػ ك
ا ل  ي  اغػػ  ه  ػػرا اا ػػه كاا هػػ  كاقػػرؼ مػػ ٌ ً أتايكػػ ي  ػػرا اإىلػػِار إٍ أ ػػراضو تػػِ  ػػرك

يت  فةررر ث ب    نَّرررإ ا ررررها ا فرررم والفاررر  وا رررر مبػػػملانفي  تػػػ ؿ أاػػػمل  ػػػه ِ: أخ ػػػأتى
ايرر  الوائررم ا  راارر   رلهررا ك ػػراق أَّػػَّ   ػػ جه اهػػِ  ػػرا  يتوضرراها وبنااهررا علررح الاَّ

 ت   ل ػأ إٍ رر  ت  رق اقَ ا كاقمه ؿ كاقركؼيت مػ فك ال ػأ كاا كحرمبػن ع اقر ػ
    (ُ)«ك را تبه أََّّ كأصح ايق كر  يق  ن  ع   يةو كاا س د ع اإ حرًٌ  تو 

كاقىل ىلة أَّ  ا س  ن ؾ ؛ل يذا أدؿ ؛ل  را كحنػملق  يػ  ؛را ػ ة ا  َّػب ااهىليػذ 
ع اا     اانحملم ااهربيت كأف ااىلملا ِ اانحملمبكة ع أ   ل  انػ اه ذ ػين تاػ   ػ  يػذايت 

ه  يػ   ػرا ا  َّػب ك؛  اخ اؼ اامل ملق كاا  ػأكمباتيت ك؛ػ  ؛سػ ئ  الػاؼ إا دا ػ  اػنيًٌ
اانك سػػػذ ع اا   ػػػ  اانحػػػملمًٌ ااهػػػربو اػػػ  اػػػمل جتػػػ كزان ذاػػػق  يػػػ  كا    نػػػ   ػػػ  َّػػػصك  ي ػػػ  
ػػػ اعق أبف اانحػػػمل ؛ن ػػػ   ػػػرب مب اػػػ   اػػػ ع ااهػػػرب ع اا هاػػػ   ػػػل اقيػػػ  ايت ا ػػػ ف ع  ااسًٌ

ة اامل ِاَّ ػػة ع اانحػػمل ااهػػربيت ك يػػ   ػػركرة ذاػػق ؛ىلنهػػ ن ك؛ ػػ زان  يػػ  أصػػ   ػػرق اا  ػػر 
اانظر إٍ  را ااهيه ااهظ ه ؛ل  را اإِخ  اا  رم اقذًٌ اارم شننح  اق ملمبة كااناػ رة 

ه ا  ؛ل أم  ر ؛ايًٌيةو كك هو ؛ر كبو    كانييراؽيت كمبردق  ن  ؛  اعًق
ػػػ اع افػػػ  ِ ؛ػػػل اَِّػػػ  رػػػ  لى اػػػ و اػػػ دك  ػػػل اانحػػػمل  كزنسػػػل أف خنػػػ ه أم ػػػ ر ااسًٌ

اعًٌ ؛ى  أبَّ  صن  ة ا ظ ةيت كا تاػَّ ؛ػل مىك أَّػ  ؛ن ػ  ااهرا ػة ك ىلييلػ و إذ ر   ػ   سػأاة 
عالئتهررا  ملاررح الاةلرر   ك ررر مررا عالئتهررا  ل ررك  »حنملمبػػة صػػرمةيت م أثاػػَّ اػػ  أف 

                                                 
  ٕٓاإىل اس تيت ص ػ ( ُ)
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و إذ أخ ػػأ اإن ىلػػذق ع ؛هرمػػة اا ػػرؽ ااػػِت   اػػني: زمبػػِ أماػػ  انيخػػملةيت كزمبػػِ (ُ)«اللفظرر 
ك؛ػػل  لنػػ  أ ػػ ب ااسػػ اع أف اقٍك صػػح حة  ىلػػانو قٌف ااخػػملة  ػػ   أماػػ  إخملتػػ يت

زمبػػِ ك ػػمل خػػ رج  ػػل  يػػ لهو كإدنػػ  ايػػو ملا ع أ؛ػػر أرمبػػِ اإ   ػػية اػػ  ا ػػنله  أ؛ػػ   ػػِـ 
ا ػػملاز ع اات َّ ػػةيت مػػراق قف زمبػػِان أ ػػ ن إٍ إخملتػػ و ميػػه مبهػػِ كارػػِان ؛ػػنلهو قَّػػ  إذا 

  أف مبىلػملؿ: زمبػِ ك مػرك كا ػر كخ اػِو اػ   أؿ أرِ ه: ؛ل أخملة زمبِ؟ م َّػ  ؛ػل ال ػ
  (ِ)مبىلملؿ:  مرك كا ر كخ اِ

كمم  ا يق م   كا ؛رااى أف  رق ر ػة  ىلي ػة  اػةيت ا ت هيػ  تقا ػ ظ كا  ػذ 
ػػ اع ع  ػػرا  يػػ  يػػذا ممػػ  مبسػػمقملَّ  صػػنهة ا ظ كػػةيت إػػ   ؛نلػػ  اسػػا  و اػػ  اػػمل ا  مػػِ ااسًٌ

؛ىػػٍل  يػػه ع راػػرت يت رػػ   اػيػػرى  نػػِق  أمحػػه ختػػم   ػػرق اق ػػة ااػػت اَّفػػرحى لػػ  صػػِري 
؛ػ  اهػِ  ػرا ااا ػ ف ؛رمبػِيت كاىلػِ  ػ ك  يػه اانحػمل » يه اانحمل كاَّىلػ دت اػ  َّ سػ  مىلػ ؿ: 

  (ّ)« نِم  را اا  ا ر ك را ااَّىل  د
ك ػرا تهاػػ  اَّ هػ ي صػػرمبم اػ س ل  اػػة ااسػػ اع محسػبو اػػ   ػِل دتػػة اا   ػػ  

و م  ػػ  ؛ػل ر  مػػة اقػػسيت كتػملة ااػػن سيت ك ػػا؛ة اانحػملم ك ػػا؛   ع اانظػر إٍ اقيػػ  ا
ااركؽ ؛   هي  رن  كمبي ن ع  ػني )ااػل اا ػرات( ك؛ىػٍل  ػه ع جميسػ  ؛ػل ذكم ااهيػه 
كاإهرمة افعكف اانحػمل كاإن ػ  أمباػ نو قف ؛ػ ك مًفػ ى كذ اػَّ رزنيػ  ا مبػِرم   ػن مبػملردي 

ًِر  ك را ؛تاَّه تاِا   ااهىليذ كااهميذ كاا  رم   م  تىلػِـ رػ  ا َّىلػ  كا   ن مبت
 ع اا ح ر ااركخ ص اإا رؿ 

ذاألصوُلذالعقلوَّةذعندذابنذجنِّي:ــذثالثًاــ

ًٌِؽ ع أصػػملؿ اانحػػمل كتملاَّ نػػ  كأاملااػػ يت ِّٗ)ت ػػ  ااػػل  ػػيٌن  ق( ز؛نػػ ن ؛واخ ػػ ن زنػػ
 ػػ  ن ااىلػػملؿ  ي لػػ يت ؛ن ػػرب ااػػرأم كااركمبػػة إا لػػ يت مػػأَّ    يػػ   ػػرق اإ  اهػػة ااتكػػاملرة 

مباحػػ   ػػل ااهيػػ يت كمبنىلػػب  ػػل اقر ػػ ـيت كمب ػػ يف ع أ ػػرار اايسػػ ف  ؛ػػل  يميػػرق  ػػنني
                                                 

  ٖٕاإتِر َّ س يت ص ػ ( ُ)
  ٕٗيت ٖٕمبنظر: اإىل اس تيت ص ػػػ ( ِ)
  َٖاإتِر َّ س يت ص ػ ( ّ)
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تٍػملان ؛لػ انيت ا تيػر خاملػ يت »ااهربو ا تاَّ أف  رق اايغة  ٍفػملان ؛ ػ انيت كرى امل   َّػَّ   رى
كتهػػ دت أكصػػ مل : م ػػ ا  ػػنله  ػػرق اا   ػػ يت كرمػػ ي اإاػػ ؼ إا ػػ  كاإ هػػملؿ اػػ يت كا ػػـر 

و اػػ يت  ػػركؼ اانكتػػبيت كاانكتػػب  ػػركؼ ا ػػـر ِنل  ػػ ى  تكػػ و    ػػ ا  ػػنله اا ػػاـي  ػػ
ك ي ان ؛ل اني رابيت كا  يغيًن لر  ا  كإذن ا   ل إت ؛ػة إ رااػ     ػرا  يقػ    إٍف   َّػَّ 
 ػػػرق اايغػػػة يػػػ ئ ن خيملً اػػػملا اػػػ يت كأيًخػػػركا ت ػػػ هم ا   كإف   َّػػػَّ يػػػ ئ ن اصػػػ يحملا  ي ػػػ يت 

ملػػػمل ؛ىٍ  ػػػرةه لػػػهيت ك؛ىٍهيػػػهه ؛ػػػل كترامػػػِكا طػػػملا ر ه ك؛ػػػملادًٌ ريٍ ًملػػػه  يػػػ   ميػػػ  كترت اػػػ    
    (ُ)«؛ه   ااسكِاًديت دؿك  ي  ما ي له

مأامل اا  م   ف يِمبِة اق ػ كة  ػ  َّ ىلػَّ اػ  اق ػرابيت ك؛ػل  نػ ؾ اػِأت أصػملؿي 
 يمػػ  تنمػػمل كترد ػػرو اػػ   ػػ ف مبه ػػِ أصػػملؿ اانحػػمل ااهػػرب ؛ػػل اػػِف الي ػػ  ك ػػ املمب  رػػ  

أ ػػرار كتػػ ه كيػػ ه كأم ػػ ر كأ ػػملااو كلػػرا  تػػرق إٍ  ػػملا؛  ؛ػػ  ع ااػػن س ااهرا ػػة ؛ػػل 
م إػػػرا ب اانحملمبػػػة ااهرا ػػػة ع أصػػػيل يت ؛ػػػرا ب ر ػػػ ة انيَّسػػػ ف ااهػػػربيت ك تػػػ رة جترا ػػػ  

  (ِ)كا  ىل دات  كرؤاق كأم  رق ك رائىل  ع انيتَّة  ل ذات َّ س 
ك ػػػػرق رؤا  ىلي ػػػػة َّ سػػػػ ة اػػػػِأت تاظلػػػػملر كااَّ فػػػػ ؼ  نػػػػِ أب اا ػػػػ م ؛نػػػػر أف 

اث اانحملم كاا   يف م    ل ر مػة اامل ػ  كأ ػرار اإ ػ   هو إذ َّػص صىًحبى ترااة ااو 
؛ػل أكؿ اا يػب  يػ  أف اايغػة انػ ا ك ػػِا  مبػيهىاػكػري  نػ  أبصػملات كترا  ػب ت ػػ ا  اقكؿ 

أصػػملات مبهػػا  ػػ   ػػ  تػػمـل  ػػل »كأتيت  يػػ  َ ػػ  ك؛ر اػػ و كذاػػق  نػػِ؛  رػػِ   أبجػػ  
    (ّ)«أ را له

                                                 
  ِْٓيت ِْْيت ص ػػُالت ئصيت ج ( ُ)
وملَّررا كرران النَّعويُّررون  لارررب  حةرر ، وعلررح »  مبىلػػملؿ: َّٗيت َّٖيت ص ُمبنظػػر: التػػ ئصيت ج ( ِ)

رر  مسررتهم ذيررهيا، يت  ػػ ز اتػػ رب  ػػرا ااهيػػهو ااػػرم واللفررامهم متعل ِّرر ، وملاررانيهم وئآررودرم ذم ِّ
 ػػػ  يػػػه  ى ييت كيػػػركعى أك ػػػ   يت كر ػػػه أيػػػ  ا يت كك ػػػه أ   اػػػ يت كخيػػػلى أيػػػ  َّ يت كاهػػػل أراػػػ َّ يت كزـك 

  ن يرررف فيرره  ررواغ وَّررا ر وا، و ررهو  علررح  م لررتهم الررد حررهوا، و ن ياتةررك ايػػملاردىقيت كأمػػ اى مػػملاردىقيت 
يت كاػ  ت اػ ه   مػ  رؼ إذان ؛ػ  حنػل رها املوضم  واغ وَّا اعتةكوا ا  م اله يت ا  ػ كم  كااىل ػ س إا ػ  ؛تػ و

 «  ي   ايهرب ؛ر ا ن   كأفك   املمبً  ار ه  هيت ك   اه ِ م    نله   
  ّّيت ص ػػُالت ئصيت ج ( ّ)



 العرب(ذعنَدذحويُّفكريذالنَّيفذالتَّذ)نظراٌتذُةالعقلوَّذحوذواألصوُلالنَّ

114 

 

و انهػػملد إٍ اانحػػمليت ك ػػمل أخػػص ؛ػػل اايغػػةو كَّ  ػػ كز أصػػ  اايغػػة كأجػػ  انػػ ا م ػػرم
ان ػػػِ ااػػػل  ػػػين مبع ػػػِ ؛ػػػ  ذ ػػػب إا ػػػ  ع رػػػِ اايغػػػةو ا  هػػػ  اانحػػػمل رػػػِمبت ن ع صػػػنهة 
انيَّس ف ااهرب ك؛ر اػ  ع اا هاػ   ػل ؛ىل صػِق كأ را ػ يت ك ػران كراا ػ  ا ػِكمبل أصػملا  

اَّ حػػػػػ ا َػػػػػَّ  ػػػػػاـ ااهػػػػػربيت ع تتػػػػػرم  ؛ػػػػػل إ ػػػػػراب »كأاملااػػػػػ يت مػػػػػر ر ع تهرمب ػػػػػ  أَّػػػػػ  
و اػػ  زاد اق؛ػػر تمل ػػ ح ن كأت  ػػِان  نػػِ؛  اَّ ىلػػ  إٍ اني ػػرابو ا هرمػػ   ػػمل (ُ)«ك ػػ ق   

ًِ  رق ااملرتةيت كأصا   ا  ن ؛ل أصػملل و قَّػ  َّػص  يػ   ااخر تهرمب  ن مبهِ  مِة ؛ل  يمي
ِه »أف اني راب   مل انيتَّة  ل اإه   تقا ػ ظو أا أف تػرل أَّػق إذا َهػَّ أ ػـر  ػه 

أاملقيت  يمَّ ارم  أرػِذن  كَّتػب ااخػر اا   ػ ى ؛ػل اإ هػملؿيت كاػمل   أتقيت كي رى  ه ِان 
  (ِ)«  ف اا اـ يىٍر  ن كارِان ا  اله أرِذن  ؛ل ص را 

كإذا   َّػػَّ  ا؛ػػ ت اني ػػراب اصػػ ار ن ؛ػػل اػػِف اانحػػ ة ؛ػػل أ ػػ  اا م  ػػر اػػني 
د اقي  ايت مراق ؛  رة لهيت  م  ت ؿ أامل اا  م ع َّػصو ؛اػ يت ك؛هيػهه ؛ػل ؛هػ    ػِا

؛ت در هيت ك هة ؛ػملارد هو قجػه ترامػِكا  ي ػ  طػملا ر هيت ك؛ػ ز ملق  فػ    إرس  ػله 
كصحة أذكاتلهو كلرا  ي  اختر  ا ي  ع ت س  اإه  كاني ػراب  ىػرىتنو م هػ  اقذكاؽ 

كذاػػق أَّػػق جتػػِ ع  »كاإهػػ   ؛مل لػػةن اب ػػراب كاإاػػ  يت ك ػػ ا ةن لػػ يت ك؛ ح ًٌمػػةن  ػػ و 
اإنظمـل اني رابى كاإه  ؛   ذاني:  را مبػِ ملؾ إٍ أ؛ػريت ك ػرا شننهيػق  ت  ؛ل اإنتملر ك 

  (ّ)«؛نػػػ يت ممػػػ  ا  ػػػملرا  ا؛ػػػ ن ؛ػػػ  أ؛سػػػ َّى اهػػػركة اإهػػػ يت كاروػػػَّ ا تػػػح م اني ػػػراب
ك ػػػرا رنهػػػ  ااػػػل  ػػػين اني ػػػرابى اتاهػػػ ن إىل صػػػِ اإػػػ  يهيت كصػػػ دران  نلػػػ يت ك؛نػػػركان  ي لػػػ يت 

ان  نل يت كا س ي ئ ن  ملل ذاػ ق ؛ػل اقك ػ ـ كاق ػ ا   ااػت تػر ب إٍ أَّػ  صػنهة ك؛هاًٌ
ا ظ ة  ملم ا خ ا ة مم  ا  ا ا ئ  اان س ك ال  صية ترمباةيت كأف تملا ِق  س ة كدر ػ  

  (ْ)؛اي   ك را رأم ؛ل مبىلملاملف تا  س  كاا  ِمبِ اا جتلٌو 

                                                 
  ّْيت ص ػػػُاإتِر َّ س يت ج ( ُ)
  ّٓيت ص ػػػُاإتِر َّ س يت ج ( ِ)
  ِٓٓيت ص ػػّالت ئصيت ج ( ّ)
  ك: ع اانحػػمل ااهػػرب َّىلػػِ ّمبنظػػر إ ػػ مة إٍ ااراا ااسػػ اىلة: جتِمبػػِ اانحػػمليت د  يػػملتذ  ػػ نيت ص  ( ْ)

  إذ مبنص اإعا  ف  ي  أف  ِتن كتهىل ػِان دب ع أ مػ ؿ اانحػ ة ُْكتمل   يت د  ؛لِم اإ رك؛ذيت صػػػ
 ا ط ا  مأذ ب ؛ل  يمله ؛  مبس 
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كزنسػػػل أف َّىلػػػن اهػػػِ  ػػػرا  يػػػ  تب ؛ػػػل أكائػػػ  أاػػػملاب التػػػ ئصيت ك ػػػمل تب 
 ِ  لن  امل   ترمبب اي له أ تر مم  ؛ا يت  رمبىلةى أب اا  م ع تهي ػ  أان ػة )ااان ا(و ان

ك ػػأجه إدنػػ  »اايغػػة كوي يلػػ  ا رمبىلػػة  ىلي ػػة أك ؛ن ىل ػػة اغملمبػػة  يػػ  كمػػ  تهاػػ  ااسػػ اعو 
ػػذ انػػ انيت ؛ػػل ر ػػ   ػػ ف  َيًٌ َػػملق انػػ ا قَّػػ  إػػ  اػػـر  ػػرتن كارػػِان ميػػه مب غػػ  تغ ػقػػرى اني ػػراب 

 يت ا مبػػركؿ ؛ػػل ؛ ػ ف إٍ  ػػ قو كاػػ س  ػػراق  ػػ ئر ااات اإنىلملاػػة ااانػ ا از؛ػػ ن ؛مل ػػه
   (ُ)«اإا راةيت   ل مة كاإظيكةيت كاا س  ط كااسقرادؽ

كع  را ااىل  س مبتاَّ اانظر ااهىليػذ امل ػ  ا مبىلاػ  اافػق كا اا أكمبػ يت كمبتاػَّ أف 
ايغػػةيت ااىلملا ػِ اانحملمبػػة را هػػة إٍ  ػػملاان  ىلي ػػة  اػة   َّػػَّ ر  ػػرة ع ك ػػِاف أ ػػ  ا

ًِ أبا   لػ  كتملًلػ  ؛ػل تتىل  لػ  كو   لػ  صػِران صػ ق نيت إا قجػ  أداػة  كأف ااهرب   تهػ
  كاق ػػػه ؛ػػػل  ػػػرا أف اار ػػػ  ؛فػػػغملؼه (ِ) يػػػ  ؛ه َّ لػػػ يت كخ د؛ػػػة لػػػ يت ك؛ملصػػػية إا لػػػ 

ع  تػ  ممػ   »   اهة أ ػرار ااػن س ااهرا ػة م مػ  اػني مبِمبػ  أك ؛ػ  يػلِق أك راػرقيت ك ػ ف 
كراا اقر ػػػػ ـ ؛ػػػػل  يػػػػ يت م مباحػػػػ  م مػػػػ  كراا ااهيػػػػ  ؛ػػػػل أصػػػػملؿ   ػػػػب مباحػػػػ   مػػػػ  

 ػػ ا ةيت كأت سػػػة ت ػػػرديت ك ػػػرا ممػػ  ا شن ػػػل ااملصػػػملؿ إا ػػػ  إا اهػػِ اا لػػػه اان مػػػر اػػػِت ئ  
تتػػ رمبن اقان ػػة كااوا  ػػبيت م اان ػػ ذ ؛ػػل كراا  ػػرا اا لػػه اإسػػ مل ب إٍ اقصػػملؿ ااػػت 

كمبىل ػػ  ااػػػل  ػػين أبف ااهػػػرب  جتمهلػػ يت كااػػت   َّػػػَّ ت ئمػػة ع َّ ػػملس أصػػػح ب اايغػػة   
    (ّ)«  َّملا   ه ن مبهيمملف  رق اااملاان ال  ةيت كااهي  اإ سراية كراا تت رمبن اايس ف

يت  ػػػر ع  ػػػرا اإىلػػػ ـ أف َّ ػػػ ا ى ت  صػػػ   ااىل ػػػ س ااهىليػػػذًٌ كاقىل ىلػػػةي أَّكػػػ  ؛ػػػل  ػػػ  اإ  سًٌ
 ػػػل  كاا كحي ػػػ  اا  ػػػرم كاامل ػػػِا  كاان سػػػذ ااػػػرم  ػػػ ف مبسػػػي   ااػػػل  ػػػين ع اا نىل ػػػب

أصػػػملؿ ااهرا ػػػة ع م ػػػرة ااهػػػرب ك ػػػاهله كاىلػػػ َّ لهيت كا ػػػل مبس حسػػػل أف خنػػػ ه رِمبتػػػ  
افػػذا ؛ػػل اانظػػرة ااتػػملت ةو ملػػذ ؛ػػل ا  ل داتػػ  ااػػت تػػ ك َّظ  ػػ  ع  ػػرا ااػػواثيت ك؛ػػل 

أ؛  إذن ؿ ؛  أذن يت مم  و مي  تسػمة ااو  ػب ع اهػ  اقصػملؿ اإ تػملرةيت »ذاق تملا : 
                                                 

  ّٕيت ص ُالت ئصيت ج ( ُ)
  ُِّيت ُمبنظر: اإتِر َّ س يت ج ( ِ)
   ا ترؼ مبس  ُٖٓ؛را ه ت ع أصملؿ ااِرس اااا ذيت د  دمحم دمحم أامل ؛مل  يت ص ػ ( ّ)
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اا ػػػ تىل ؿيت كاىل  ػػػ  ؛يحىلػػػة اػػػ يت ك؛ىل كػػػ ة  يػػػ  إثػػػرق  ممػػػل أك اإسػػػ هميةيت مػػػأ ترق ؛ػػػوكؾ 
ذاػػق ؛ػػػ  رمػػػ  ا ػػػ هم ا  ا ىلػػػ رب رركمػػػ و حنػػمل  ػػػصيت ك ػػػسيت ك ػػػ يت كثػػػظيت ك ػػػيف 

    (ُ)«ورها حكيمل واضح لنفور ا س ِّ عنه، وامل ةَّة علح النَّفس لتكلُّفهكي و 
كع  ا رات َّ ملر اقسيت كاإفػىلكة  يػ  ااػن س دا ػ  كا ػم  يػ  اإتػ در اا  رمبكػة 
ػػ ه ا يػػق اإتػػ دريت مبىل ػػمل أثر ػػ يت  كاامل ِاَّ كػػة ااهم ىلػػة ع انػػ ا ااهرا كػػةيت كأف  ػػرا ااانػػ ا ؛مل ك
كسنا  اسي  ج يت كأف إذن ؿ  را ا  َّػب ك ػِـ ؛را  تػ  ؛ػل مىكيت جم مػ ة ؛  هيػة تناػمل  ػ  

  ذ ػػػب ااػػػل  ػػػين ؛ػػػر ا ن   اػػػ ن ع اا  مػػػ د  يػػػ   ػػػرا اقصػػػ  اان سػػػذ اا يمػػ تو اػػػ
اااه ػػِ  نػػِ؛  وػػِث  ػػل يػػل دة اقػػ ؿيت كأجػػ  اقصػػ  ااػػرم ت ؛ػػَّ  ي ػػ  أصػػملؿ اانحػػمل 

مي ػػَّ ًيػػهرًم إذا يػػ  ِ أاػػمل  مػػروك كااػػل أب إ ػػح ؽيت كمبػػملَّسيت ك  سػػ  اػػل »كتملاَّ نػػ  
يىػ ن اقيػريت كاقصػمهٌذيت ك؛ىػٍل ع  يمريت كالي  يت ك  املمب يت كأامل اقسػليت كأاػمل زمبػِيت كخى

اا اىلة كااملتَّ ؛ل  يمػ ا ااايػِمبليت ك ػملقى ااهػرب م مػ  ت ه  ػ ق ؛ػل  ا؛لػ يت كتىلتػِ اػ  
يت كا  ؛ػػل أ را ػػل يت أىاى تسػػ ً  ِ ا يػػق اإفػػ  ِة كذاػػق اقاػػملر ؛ػػ ا تعٌدمبػػ  اق ػػ اتي

فُتضرررطر  ب  ُئآرررود الاررررب، و رررواما مرررا ا  نفسرررها، حررر  لرررو تاػػػًا   ااػػػركااتيت 
حلف منهم حالِّف علح  ٍرض دل ته عليه بشرارة،   ع رارة، لكران عنرك نفسره وعنرك 

ي ة والاة  ُضر حاله صادئا فيه،    مترَّهحمِّ الر ف والنحعِّ       (ِ)«مجيم ما  ح
 يػ  أف ااهػرب   مب ػل ػػػ خن ه ا  ػػػػ ا   ن ؾ ؛   مل َّص صرمبم ؛ل اِف اال  ين ػػ

 ػػ   يػػ  ؛ػػ  أا  ػػ   ا ه ػػ  كم رتػػ و كإدنػػ  ااتػػن  ة ا ىلػػِـ ااتػػن  ة اانحملمبػػة كااتػػرم ة ك   
اانحملمبػػػة َّػػػركؿ  نػػػِ ر  ػػػة ؛ىػػػٍل ا سػػػملا ؛ػػػل أ ػػػ  اايغػػػةو ا يحىلػػػملا  ػػػ   مػػػ  تػػػ ؿ ع َّتػػػ  

 ػػرا ؛مل ػػ  تػػِ ا ػػ همي   ااهػػربيت كاتاه لػػ  م ػػ  ااهيمػػ ا  كااسكػػاب ع  ػػرا »اافػػل يت ك
 اػػػػ  كأدا إا ػػػػ   ػػػػ  ملا ااتًٌسػػػػ ع أف اإهػػػػ  اإػػػػراد ؛ي ػػػػ د ؛ػػػػل اإمل ػػػػهني   هػػػػ يت ميمػػػػ  ٌذان

   ممػل ذاػق ؛ػ  ر ػ ق بذ املاال عنكرم  شر  مرا ا لفرا أَّ سله ع ااها رة  ن و 

                                                 
  ْٓيت ص ُالت ئصيت ج ( ُ)
  ِْٖيت ص ُاإتِر َّ س يت ج ( ِ)
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أاػػمل اقسػػل: أَّػػ   ػػأؿ أ راا ػػ ن  ػػل وىلػػ  اقاػػ رليت مىلػػ ؿ: ريػػٍاكر  )ك ػػرا(  ػػملابي ؛ػػل 
تتِ ااغرض ك  زن   تاي ظ   كذاق أف  را اق راب تيىلػ   ػعاؿ أا اقسػل  ػ   ػمل 

فجرا   ملارح الرهي يارفره  ومل  فر  بآرناعة ارعرراب.. نِ اا  مة ع ؛تي يت ااغرض 
     (ُ)«رو ومل يرااِّ مهر  الآناعة

ملػػ   ػػرا إا أدؿ يػػذا  يػػ  أت؛ػػ  أب اا ػػ م ر مػػة اامل ػػ  كأ ػػرار اا ػػ هم ؿ 
ع ك ػػػػِاف ااهػػػػربيت كأف  ا؛ػػػػ  صػػػػملرة ذ ن ػػػػةيت ككث ىلػػػػة و ػػػػذ َّ سػػػػ ة ااهػػػػرب اقكؿ ع 

يغػػةيت كأف اانحػػمل ااهػػرب ؛ػػ   ػػمل إٍ صػػملرة ذ  ػػة اػػر  ا م ػػرة ااهػػرب ك اهػػ  اا ه ؛ػػ  ؛ػػ  اا
ك ي ىل  يت كأَّ  اػ س ا و ػ ان كا تر  مػ ن؟و كلػرا ) ػ ف ؛ملاهػ ن اػر ر ااهيػ يت مبػر ب ع 

     (ِ)ا  ىلت ئل  إٍ ٌ؛ د اه ِة ع  ي ىلة ااهرب اقكؿ(
:ا صوُل الاةليَّة عنكح ع كِّ الةاررِّ رر رابااغرر  اجلر ال ِّ

صػػ ر كا ػػح ن أف اب ػػراب أصػػملان م رمبػػة تمل لػػ يت ك؛ػػ  ااراا ااػػت تىلػػِـ يػػذا ؛ػػل 
رػػػِمبتل  ؛ىل اػػػبه مبسػػػػ هيت إا صػػػملرةه ر كػػػػةه لػػػرا اقصػػػػ  ااهىليػػػذ ااػػػػرم مباػػػان ااىلملا ػػػػِ 
مو ؛ػل تملاَّ نػ  ااػت ر مػَّ ك ػِاف ااهػرب ع ااتػِر اقكؿيت  ٍِ اانحملمبة كت حرؾ  ي   ى

 يم ن  ظ م نو قَّػ  مبىلػمـل  يػ   ػرا اق ػ س اإغػركس ع  ا هػة ك را مباىل  اانحمل ااهرب 
 ول م احرررمل »يت كأَّػػػ  (ّ)«دليررر  النعرررو ط ررراع »ااهػػػربو كلػػػرا ذ ػػػر أ ػػػ  اانظػػػر أف 

  (ْ)«ارنسان
كاهػػػ  ا ر ػػػ    ػػػ ف ؛ػػػل أ تػػػر اإػػػِامهني  ػػػل  ػػػرق ااىلاػػػ ةيت كا ػػػ م  ع ؛ػػػِخ   

كاتسػ  أمػ  ااػِ ملة إٍ إاغػ ا      ا   اافل مبلو قف  رق ااػِ ملات تػِ  تػرت ع ز؛ َّػ يت
 تػػػ  ؛ػػػل أاػػػملاب اانحػػػملو قجػػػ  ماػػػملؿي تػػػملؿو ت يك ػػػ  اانحػػػ ةييت ك؛سػػػ ئ ي ؛هىلكػػػِةه  ملمبتػػػةه 

                                                 
  ْٔٔيت ص ِالت ئصيت ج ( ُ)
  َِٕااس ؛رائذيت ص  مبنظر: اال  ين اانحملميت د  م    ( ِ)
  ٔٔ؛ِخ  إٍ    ب  اِ ااىل  ر ا ر   يت د  دمحم دمحم أامل ؛مل  يت ص ػ ( ّ)
  ُُٕاإىل اس تيت ص ػ ( ْ)
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  (ُ)جتفكػػمملا اا  ػػر م لػػ  رػػ  أدخيػػملا ااهيػػه ع اني ػػراب ا اني ػػراب  يػػ  كمػػ  ز ملػػه
ر كػة ك  ك أَّ  ع  را مب  يكه  ي  ز؛ َّن  أمبا ن   ي  رػني  ػ ف اانحػمل  يمػ ن اػ  تيهػرىؼي 

ػػري ؛ػػل ؛أخػػر   ااسكػػي هيت كمبيهػػرىؼي اػػ  َّىلػػِ اا ػػاـ ااهػػرب كمبتاػػَّ   ػػ رق ك؛ راَّػػ يت  ا »كتيعخى
مبين ر ذاػق إا ؛ػل مبين ػر رسكػ يت كإا ؛ػل  ػ ان ع اقىلػ ئ  َّ سػ     ك  مبػرى أف مبسػ ىل   
ثػػػر  يت ٌك ؛ػػػل ؛تػػػاًٌ يت ك خػػػرق ؛ػػػل ؛هَِّػػػ يت كر ػػػذى ان سػػػ  تاػػػنىلص كاا مػػػ ؿي لػػػ  ؛يهػػػًرضه

  ك ػػرق ااػػركح ااهيم ػػة ااػػت اَّ لػػ  إا لػػ  ؛ػػل  ػػرق (ِ)« نػػةى ك ػػمل رنػػِ إٍ ااػػرًٌام  ػػا ان ااغىاً 
اػػػػِأ ا ر ػػػػ   دم  ػػػػ   ػػػػل  ػػػػرق اقصػػػػملؿ اا  رمبػػػػةيت  =ااراا ؛ػػػػ   ػػػػ  ملف زادا   ػػػػِان لػػػػ 

؛تحملتن  م ة   رمةو ا اني أ رار اا ة اا اـ ااهربيت كدائػ  إ  ػ زق  ػنلل  يمػذ 
 رصني   اني كي   ن أصملاي ي 

كاا ػػاـ  يػػ  أصػػملؿ  ػػرق اا  ػػرة ع تػػراث  اػػِ ااىلػػ  ر  ػػاـ ذك يػػ ملف  تػػ ةو 
 ع  تظلػػر ؛ػػل اػػِف   ػػ ب اإىل تػػِيت قجػػ  اتسػػهَّ  نػػِق ك ن ػػَّ ؛ دعػػ يت ماػػِأت تسػػم

تػَّ أ يلػ  ؛ػرتني ع دائػ يت ك ػرا ك ػ  َّظرمبػة  ؛ركران أب ػرار اااا ػةيت إٍ أف ختمػرت ٌك
ااػػػنظه ؛ان ػػػة  يػػػ   ػػػرا اقصػػػ  اا  ػػػرم كاامل ػػػِا  اقػػػذ ااػػػرم مبنظػػػر إٍ ااوا  ػػػب ع 

 را ػػ ن  ػػملا  ػػرق ااظػػاؿ ااهىلي ػػة ااػػت ؛نح لػػ  ا ػػِة كاا رامػػةيت م  َّػػَّ كاتػػراؿ ؛نل ػػ ن 
 ؛   ؛ان مبنظر إٍ اايغة  ي  أج  صملرة اي  ر كتها   ن   ي  ؛     ام 

كاإلػػػه أف اار ػػػ  مسػػػر اني ػػػراب ت سػػػ ان ردق م ػػػ  إٍ  ػػػرا اقصػػػ  اقػػػذ اإ  ػػػِد 
اني ػػرابى ع اقىل ىلػػًة »ااػػرم مبػػرل اني ػػراب اتاهػػ ن ايمهػػ  يت ك؛نلػػ  مبسػػ مِ تمل  لػػ و قف 

  (ْ)« ؿ أف مبػيغى ػكرى ااي ظ اغ  اإه ؛ل ا »و كقَّ  (ّ)«؛ه  ا ا ظ

                                                 
  ِٗمبنظر: دائ  اني   زيت ص ػ ( ُ)
  ِٖاإتِر َّ س يت ص ػ ( ِ)
  ع   ػػ ب اإىل تػػِ  ػػ  اا ػػذ ؛ سػػ يت مبهػػِ أصػػان   ا ػػ ن ٖٗيت صػػػػػُاإىل تػػِ ع يػػرح انيمباػػ حيت ـ ( ّ)

 ؛ل أصملؿ اا   ؛  ع اانظرمبة اايغملمبة ااهرا ة  
    َُٖيت صػػػُاإتِر َّ س يت ـ ( ْ)
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ػػػػ ك؛تيلػػ  اا تػػ  ع  ػػرا اا  ػػ ب ا ي ػػ  َّو لػػ  دمهػػ ن اب  اػػة ػػػػػػػ ك ػػرق  ػػة ذ  ػػة ػػ
أ سَّ اان ا َّظرمبػة ااػنظه م مػ  اهػِيت ك نػ   ي نػ  أف َّىلػن  نػِ  ػرق اإا؛ػم ااهىلي ػة ع 

ذ ػػر َّتػػ ن شن ػػل أف َّهػػِق  انػػ ا ااهرا ػػة م مػػ  ذ ػػرق ا ر ػػ   ع صػػِر أ ػػرار اااا ػػةو إذ
 رـ اانظرمبة اايغملمبة ااهرا ة اا ؛ن زعيت ك مل َّص مبه ِ اايغػة إٍ  ػرا اقصػ  ااػرم حنػل 

كع ثاػػملت  ػػرا اقصػػ  ؛ػػ  تهيػػه اػػ  أف اإهػػ  ااػػرم   َّػػَّ اػػ   ػػرق اا يػػه ا ػػَّ »م ػػ   
أ ػػػػػين ػػػػػػ ك ػػػػرا اق ػػػػهي ػػػػػ يػػػػهر أك متػػػػ  خ ػػػػ بيت  ػػػػمل ترت الػػػػ   يػػػػػ   رمبىلػػػػة ؛هيمل؛ػػػػة  

ت ػػػب ػػػ ااخ تػػػ ص يةحررررُم ا ا لفرررا  مراَّ ررراغ علررررح املارررال املراَّ رررة ا الررررنَّفس، ػػػػػ ع ااوك
  كا مبػي ىتػػػملكري ع اقا ػػػ ظ ك ػػػملب تىلػػػِميو كأتخػػػ ويت املنتظمرررة فيهرررا علرررح ئضررريَّة الاةررر 

اػػػةيت  يت ك يػػػ  ذاػػػق كيً ػػػهىَّ اإراتػػػب كاإنػػػ زؿ ع ا مػػػ  اإر ك كختتقػػػصه ع ترت ػػػبو كتنرمبػػػ و
اإِككَّةيت مىل  : ؛ل رػ ًٌ  ػرا أف مبسػا ى ذاػقيت ك؛ػل رػ ًٌ ؛ػ   لنػ  أف مبىلػ  كأتس ـ اا يه 

 نػػ ؾيت  مػػ  ت ػػ  ع اإا ػػِأ كالػػا كاإ هػػملؿ كاا   ػػ يت رػػ ك ريًظػػرى ع  ػػنسو ؛ػػل اا ػػاـً 
اه ن  أف مبىل ى إاك   اىل نيت كع ٌخر أف مبمل ِ إاك ؛ان ػ ن  يػ   ػ ق كاػ  ارىلػ نيت  ىلملانػ : إفك 

ـي  يػػػ  اإملصػػػملؼ إاك أف تػيػػػرىاؿى  ػػػل  اا ػػػ  ل ـ اػػػ  صػػػِر ِك ػػػ ةى ا ت ىلػػػ اا ػػػاـيت كإفك ااتًٌ
    (ُ)«ااملص  كة= إٍ      ؛ل اقر  ـً 

 هػػ  أف  ػػرق ا سػػَّ تملا ػػِ   ؛ػػِةن مبناػػمل  ػػل تىلاقيلػػ  ااػػرككؽو اػػ   ػػذ ؛ر ػػملزة ع 
 ػػمل وي ػػ   اػػ ع أ ػػ  ااسكػػي ىلةيت   رمبػػةه ع  ػػ داعه اا كها مبكػػةيت كوي يلػػ   يػػ   ػػرا اامل ػػ  

اهىلي كػػػة ا  ػػػ  ااػػػرم تاػػػ دؿ  ػػػرا اا كهاػػػ  كا  سػػػ  ى يت كاػػػ س  ػػػرا اموا ػػػ نو اػػػ   ػػػمل ؛ػػػل 
صيب َّظرمبكة ا ر  ٌ ً اات ت نركؿي م ل  اايقغةي تنرمبان مبملامػ  إرسػ س ااىلػملـً تقيػ  ايت ك ػرا 

ه ع  ػرا ااػنص اإلػػه ااػرم مبػ  يكه م ػػ   يػ  ااػركره ااػت تتػػ ي اا ػاـ  نفػ ئ يت كمبه ػػِ اػنيًٌ
مػػػػ ذا رأمبػػػػَّ اااتػػػػ  اػػػػملا ر اا ػػػػاـ »م ػػػػ  تملا ػػػػِ ااهرا ػػػػة إٍ ؛ناهلػػػػ  ااهىليػػػػذ اقصػػػػ  و 

مبس حسػػل يػػهران أك مبسػػ   ِ َّتػػرانيت مك رنهػػ  ااتكنػػ ا  ي ػػ  ؛ػػل ر ػػ  اايك ػػظ م ىلػػملؿ: ريػػمله 
ريػ  هيت كرسػله أَّ ػ هيت ك ػربه  ػ ئ هيت كخيػملبه رائػ هيت مػ  يه أَّكػ  اػ س مبنائيػق  ػل أرػػملاؿ 

                                                 
    ٓأ راري اااا ًةيت ص ػ ( ُ)
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يت تر ػػ  إٍ أ برر  ب   مررر يةررم مررا املررر  ا  ػػراس اقػػركؼيت كإًٍ  ػػ  ر اامل ػػ  اايقغػػملمًٌ
    (ُ)«فؤاد ، وفض  يةتكُحه الاةُ  ما زاند 

ك ػػرق َّظػػرة أت؛ي ػػة ت ن ػػة دت ىلػػة تػػر ب ع وي ػػ  اا ػػاـ اا ػػِاا ؛ػػل  ػػرا اقصػػ  
 ااػػرم اػػ  ا ر ػػ    يػػ  كمىلػػ  تتػػملرق إ لػػمـل اق ػػيملبيت كاػػ   يػػ  (ِ)اان سػػذ اااه ػػِ

كمىلػػ  ميسػػ    ااركت ػػة كااهىلي ػػة ااػػت   َّػػَّ ؛ػػِار اا  ػػ اني ؛هػػ ن  كإذا  ػػ ف أ ػػرار اااا ػػة 
تػػػِ تاػػػمل اااػػػركر اقٍك ؛ػػػ    ػػػ ب اإىل تػػػِيت مػػػ ف ع دائػػػ  اني  ػػػ ز ك ػػػملر ن لػػػرق 
اا  ػػرةيت ك رمبىلػػة   ػػِة ع ملػػه انػػ ا اا يػػهيت ك  ػػن تو ػػب كتوتػػب ع اامل ػػِاف  ك ػػرق 

 ي ل  أت ـ مركتل  كك مل ل و كلرا م   ىلت ؤ   مباػ   م رة تهِ  تب َّظرمبة اانظهيت ك 
 ا  َّ  ؽ اااح  ع ااهة   ملر 

كا ػػػل  ػػػرا ا مبه  نػػػ  ؛ػػػل ااملتػػػملؼ  نػػػِ اهػػػ  َّتملصػػػ  ااػػػت أتػػػ ـ  ي لػػػ  ت  ػػػ ق 
ااهىليػػذ قان ػػة اا ػػاـ ااهػػربو مهيػػه ا ر ػػ   ع دائػػ  اني  ػػ زيت  يػػه ؛ػػأخملذ ؛ػػل  يػػه 

و كذاػػق ا اػػ  اإػػملازمبل ااىلسػػن ااػػت مبتاػػَّ   ػػ ر (ّ)اني ػػراب  مػػ  َّػػص  ػػمل  يػػ  ذاػػق
اا ػاـ ااهػػربيت كا اػػ  ؛ػػل م ؛نل ػػ ن مبهيًٌػػهي اػ      كػػةى إَّفػػ ا اا ػػاـ ا م ػػ  أمباػػ نيت ك ػػمل 
ع ذاػػػق  يػػػ  مبػػػرل أف ؛ػػػِار  ػػػرا اإػػػنلل اايغػػػملم ا مػػػ ييت  يػػػ  ختػػػ ئص ااوا  ػػػػب 

رررا رنررا دئرراابح  نَّ »امل مل لػػ  كمركتلػػ يت كا ػػل اق ػػه ؛ػػل ذاػػق أَّػػ   ػػ ف مبه ػػِ كمباػػِئ 
كختػ ئص ؛هػ فو  و فراراغ طريُب الالرم ارا الرَّويَّرة والفكرر، ولطرااف مسرتةارا الاةرُ ،

كا إا لػػ يت كدياقػػملا  ي لػػ يت ك يًفػػن لػػه  نلػػ يت كريًمهػػَّ اق ػػبي ا ػػنله  ِي ػػ مبن ػػرد  ػػ  تػػمـل تػػِ  ي
ػػػػػػاب ع أٍف  ر ػػػػػَّ اإرمبكػػػػػة ع اا ػػػػػػاـيت كك ػػػػػب أف مب اػػػػػ  اهاػػػػػػ   كا نلػػػػػ يت كأٌجػػػػػ  ااسك

  (ْ)   «اها ن 

                                                 
  ٔيت ٓاإتِر َّ س يت ص ػ ( ُ)
  ُِ؛ل اامل لة اان س ة ع درا ة اقدب كَّىلِقيت د  دمحم خين كيت ص  ( ِ)
كإَّكػػػ   يػػػ  ا ميػػػة  ػػػ ه مبن ىلػػػذ اػػػق ؛ػػػل  يػػػًه اني ػػػراًب »  تػػػ ؿ: ِْمبنظػػػر: دائػػػ  اني  ػػػ زيت ص ػػػػػػػ ( ّ)

خ اتى  كااك يت ك خر اق ؛ن  أان ذك ااه ملف كرا ًت ااىليملبيت ك؛  ا مبِم  اا اػ  م ػ  دامػ هيت كا مبن ػر 
 «  َّى  ع ؛ملازمبل ااهىلملؿ ؛ن ره ري حى 

  ٕدائ  اني   زيت ص  ( ْ)
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  ػػػرا مبنػػػٌرًؿ ا ر ػػػ ٌ  َّظرمبك ػػػ  ع وي ػػػ  اق ػػػ ا ب  ػػػرا اإنػػػرؿ اامل ػػػِا  ااهم ػػػ و 
م تػػػػ ئص ااوا  ػػػػب ؛ػػػػل تىلػػػػِمي كأتخػػػػ يت كتهرمبػػػػن كتن ػػػػ يت كمتػػػػ  ككصػػػػ يت كتتػػػػر 
كختت صيت كمركؽ اق ؿيت كمركؽ الايت كاني اؽ كاا ىل  ِيت ك     ؛ل اامل ملق كاا ػركؽ 

 يلػػ  ختػػ ئصي ذكت كػػة ك ِاَّ كػػة ؛سػػ ىل      = لػػذ  ػػ  اق؛ػػِااػػت ا زنتػػر   ااهػػِد كا مبن
ااهىلػػػ   مػػػ  تػػػ ؿ  نػػػ ؾيت كإ رة ؛سػػػأاة ااػػػركؽ  لنػػػ  ؛ػػػل صػػػيب م ػػػرة اار ػػػ  كا سػػػَّ 
ط ر ة  نل و قَّك  مبىلملؿ: إفك تمل؛ ن تِ اَّ ردكا   يت ك ِكا إا ل يت ك  مب ل مبهػين اػراق إا 

ل أتػػػملا َّتػػػ ا ن ؛ػػػل اااا ػػػة  ػػػه اػػػ  أ ػػػ  اا  ػػػرةيت كاا اػػػ  ااسػػػي هيت كااػػػركؽ اإسػػػ ىل ه ااػػػرمب
أمراد  م  مل مبف  إٍ  رمبىلة    ؛نله ك اه  ك  اه  ااػرم مب سػه اػ   ا؛ػ يت ك ػمل  ػرا 

 مبت  ؛ل  ِمبِ ؛سأاة اق يملب اارم مبهِ صملرة امل ِاف ص را  ك   َّ  
ػػية ااركر كػػة ااػػت مبػػرتان م لػػ  اا ػػاـ  نفػػئ يت صػػية  ػػ راة  كاقػػِمب ي  ػػل  ػػرق ااتًٌ

 مػػػ  اا ك  ػػ  اانكحػػػملم كاايغػػػملٌم ااهػػرٌبو كلػػػرا تهػػػِ ؛ػػل أصػػػملؿ ااٌ   ؛ػػػ  ع ا ػػركر ع 
ااٌنظرمبػػػة اايغملمبػػػة ااهرا ٌػػػةو قٌجػػػ  ؛ػػػل أ تػػػر اإسػػػ ئ  راػػػملران ع ااٌ   ػػػ  اايسػػػ ٌ  اقػػػِمب  
اارم ا  لِ  ػاا ك ػملق  ػرق ااهاتػةيت كنيثاػ ت أٌف ااا ػ ف اَّه ػ س ايمل ػِاف كا نػ فيت 

  ج ايرقكحيت ذاتي أص  َّ سذ كا  م  ذيت كأٌج   ػنيي انيَّسػ ف إٍ كأٌف اايغة ؛   ذ إا َّ
    (ُ)اامل ملد ك رمبىلةي ان ئً ً 

مػػػػ ذا  ػػػػ ف اق ػػػػيملب ع أدا ٌػػػػ ت  ػػػػرق ااهيػػػػمـل ؛ا؛ػػػػمى ت  ػػػػ  انيَّسػػػػ فيت أك  ػػػػمل 
انيَّسػػػ في   نيػػػ ي ك رمبىلػػػة ت  ػػػ ق
يت مػػػ ٌف اق ػػػيملب  نػػػِ ا ر ػػػ    ػػػمل  رمبىلػػػة انيَّسػػػ ف (ِ)

يت ك ػرا ؛ػ  رنهػ  ااٌ   ػ  اايغػملٌم ااهػرٌب ت  ػ ان ر ن ػ ن إٍف  ػ زى (ّ)ك اه  ك  اه  كأَّ    
انػػػ  ذاػػػقيت كأٌَّػػػ  تاػػػ  ؛ػػػل أ؛ػػػرق ؛اػػػ ا ى ؛ ىلِ؛ػػػة و ػػػ ج إٍ اانظػػػر ع زكااق اإفػػػرتةيت اػػػِؿ 

 ااسك   ي  ؛ٌِب أتِاـ ااخرمبل 
كا مبظنىلك  را أٌف اااح  تػِ مػ رؽ ؛ىل صػِق ك؛نل ػ و قٌف  نػ ؾ ؛ لمل؛ػ ن ع ؛ػِ 

ة ااػػٌنظهيت رنمػػ  ااٌنحػػملى كاق ػػيملبى كم ػػرةى  ػػرا اااحػػ  اػػرتط كا ػػميت ك ػػمل ؛ لػػمـل َّظرمبٌػػ

                                                 
  ٔمبنظر: اق يملا ةيت ا     كيت ص ػ ( ُ)
  ٕٔمبنظر: اق يملا ة كاق يملبيت د   اِ ااساـ اإسِميت ص ػ ( ِ)
    ْٗٔيت ْٖٔمبنظر: دائ  اني   زيت ص ػ ( ّ)
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)ااخ   ر( اارم اين  ي  كمىل  ا ر    تتملقرق إ لػمـل ااػنظه كيػعكَّ و م اخ  ػ ري مبهػين 
أٍف مبن ىلػػذى اإػػ  يه قا   ػػ  ؛ملا ػػهىل  اإن  ػػاة ؛ػػل ااسػػ  ؽيت كأف مبن ىلػػذى تاػػ  ذاػػق أا   ػػ  

  ك؛ػػ داـ (ُ)ا ػػملف اإهػػ  هيت ك ػػرا  ػػمل ؛نػػ ط ماػػ ية اا ػػاـ اقسػػلاَّ ىلػػ ا  مػػملدان ؛ػػل 
ااخ  ػػػػ ر مبػػػػنل   ػػػػرا  يػػػػ  أصػػػػملؿ اانحػػػػمل كتملاَّ نػػػػ  اَّ ىلػػػػ ا ااي ػػػػظ اقسػػػػليت كاإملتػػػػ  

: إفك اخ   رى اإرا ت هة ؛ل  ىلي  اقرسليت م اىل  أف َّىلملؿى ؛  ااهربًٌ
(ِ)    

ػػ  اَّ اػػرت لػػرق اا  ػػرة ؛ ػػ انن تتػػ  نيت َّهػػملد  ػػ  إٍ  كا ػػذ ا مبعخػػر  يػػ  ااملرتػػة أجك
أكؿ  رق ااملرتةو أم إٍ   املمب و ان ِ ع ت   ق  را اإ لػمـل اق ػيملب )ااخ  ػ ر( ؛ػ  
مب اػػ   ػػل اا   مبػػةيت كا مبىلتػػر  ػػل ااغ مبػػةو إذ  ىلػػِ اارك ػػ ي َّتػػ ن ؛ىل اػػا ن اي ػػاـ  يػػ  

  يت تا مرت م   تملاَّني اانكحمل ؛  اارككؽ كاا  رةو ا  ػملف اا ػاـ ا  ىل ؛ة اا اـ كإر ا
يت »؛سػػػ ىل م ن رسػػػن نيت أك ؛سػػػ ىل م ن  ػػػ انو ممػػػل اا ػػػاـ ؛ػػػ   ػػػمل  ؛سػػػ ىل هه رسػػػلهيت ك ػػػ ؿه

يت ك؛سػػػ ىل هه تاػػػ مهيت ك؛ػػػ   ػػػمل  ػػػ ؿه  ػػػربه  يت م يػػػرحيت أك ؛تكػػػ  لػػػرق (ّ)«ك؛سػػػ ىل هه  ػػػربه
؛ل تتػملقرات  رػملؿ ؛ لػمـل اق ػيملبو إذ ذ ػر اقصن ؼ أب؛تية ا   ي ل  ا ر     ت ان 

كإر ا يػػ ي ٌت ػػػة ؛ػػػل  ػػػِـ ؛را ػػػ ة ا ملاَّػػػب أفك ؛ػػل اا ػػػاـ ؛ػػػ  مبػػػِخ  ع رػػػِكد انير اػػػةيت 
و ميػػػ س ع  ػػػرا ؛ػػػ  (ْ)ااِاا ٌػػػة كاا  رمبٌػػػةيت ؛ػػػل ؛تػػػ  تملاػػػ : أت  ػػػق  ػػػِانيت ك ػػػ ت ق أ؛ػػػس

كااهىلي ٌػػةيت م ذ ػػر  مبتػػ ِـ ؛ػػ  ااىلملا ػػِ ااٌنحملمبٌػػةو اػػ  م ػػ  ؛ػػ  مب هػػ رض كااىلػػملاَّني اإن ىل ٌػػة
كأ؛  اإس ىل ه ااىلا م مأف تاػ  ااي ػظ ع » رتن ٌخريت  مل أ؛س ري ن    حنل م  يت ت ؿ: 

    (ٓ)«   ؛مل ه يت حنمل تملاق: تِ زمبِان رأمبَّيت ك ذ زمبِ  ت قيت كأيا ق  را
 ػػرا مباػػِك ااخ  ػػ ر ت هػػة ؛ػػل  ىلػػ  صػػ را يت كصػػملرة ؛ػػل صػػملر ك ِاَّػػ  ك   َّػػػ و 

ف ؛ػػل أف مب ػػملف  يػػ  ذ ػػر ؛ػػل تػػملاَّني  ػػرق ااٌتػػن  ة أكانيت م كلػػرا مااػػِ ا ػػ  ذم ا ػػ 
مب ٌِرب  ي  َ ع اا اـ ااهرٌب اإانيو ا رداد أا   ا يت كا   ػ دق  ي ػ يت ك ػرا  ػمل ااػركؽ 

                                                 
  ؛ت ان  ّْٕيت َِٓيت ِْٗيت ٖٖيت ٕٖيت ّْمبنظر: دائ  اني   زيت ص ػػػ ( ُ)
  ٕٕيت ص ػُمبنظر: ااا  ف كاا ا نييت ا  رظيت ج ( ِ)
  ِٓيت ص ُاا   بيت ج ( ّ)
 مبنظر: اإتِر َّ س يت ا را َّ س يت اات حة َّ سل يت ( ْ)
 اإتِر َّ س يت ا را َّ س يت اات حة َّ سل يت ( ٓ)
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ااػػرم مبىلػػن إٍ  ػػملار اإهرمػػة اايغملمبػػةيت أك اااػػة ااػػت تتػػم  ػػ  تػػملاَّني اايغػػة ااػػت تملا ػػ  
  ي ل  ااىلمـل 

 ر ػػ ٌ   تػػ ان ع دائػػ  اني  ػػ زو اػػ   ػػذ  ػػرـ َّظرمب ػػ  ك ػػرق م ػػرة أثػػ ة رٌدد ػػ  ا
و إذ  ػ ف ر  ػ ن اا ػ ف أٌف اايغػػة انػ ا م ػرٌم ؛ػنظٌهيت توتٌػب ايمػرا ؛ه َّ ػػ  (ُ) يػ  اني ػاؽ

ع اامل ػػِافيت م مب اػػ   ػػرق ااوت ػػبى اان سػػذك ترت ػػبه ٌخػػر مبػػنل  اػػ  اايسػػ فيت كا  ػػا   
ك ػرا ت ػملف   (ِ)«ا اراي ها بفكر  ن يالمإ ما صنم »إٍ ا  ف ؛  صن  اايس ف إا 

 ػذ ااٌتػملرة ااهىلي ٌػة ا ػ  ذم ا ػ فيت يت (ّ)خملاصق تر  ب اا اـ  مػ  مبسػم ل  ااٌسػٌ   ذ
ك ذ صملرة  اه  كم رتػ  كاا اػ  اإ  ػمـل ع  ػرا ااانػ ا ااتقػملرم اعػركد  كإٍ  ػرا اقصػ  

   رنب أف َّهملدو قٌَّ  ؛غرس ااا  فيت كا مبي لىه إٌا ؛ن  
اَّهىلِت  رق ااملرتة اامل  رة اياح  ع ؛ر ه كػ ت اامل ػ  كر مػة اا كىله ػِ ع اىلِ 

 ان ة اانكحمل ااهربيت كاَّ لَّ ؛ل  را ااىلرااة إٍ َّ  ئلى  را يذا ؛ل ا  ج :
  ف اانكح ة ااهرب مباحتملف  نِ اا كىله ػِ كاا كهي ػ  ع م ػرة انيَّسػ ف ااهػربًٌ اقككؿ ػػ  ػػػ

هاػػػ   ػػػل ذات َّ سػػػ و كلػػػرا مػػػ انكحمل ااهػػػربق صػػػملرة ؛فػػػرتة  ػػػل ك رائىلػػػ  ع انيتَّػػػة كاا ك 
 ي ت كة انيَّس فيت ؛  تراؿ و  ظ اال ئل  كركَّىلل  كركائل  ر ك مبمـل اان س  را 

؛ػ  داـ اانقحػػ ة تػػِ اَّ يىلػػملا ع تىله ػػِ ه ؛ػل  ػػرق اإر ه كػػة اا  رمبكػػة ااملا ػػهةيت مػػ فك رررر رر
 ةيت كأفك م ػ  ٌم تػ ن ؛ػل التػب كااتكػراا إػ  ت أ ػ   را مبتاَّ أفك ع اانحػمل ااهػرب  ػهة  اػ

ه ؛ػػل صػػن   أب اا ػػ م كا ر ػػ ٌ ً اايػػرمبل رػػر  ع تراػػة  أتػػِاـ ااسػػ ا نييت ك ػػرا دا ػػ  اػػنيًٌ
  را ااهيه ااهظ ه مأخرج  ِ  ؛نلم  ايهرا ة  يم ن ٌخر ت ئم ن ارات  

يت شن ػػل أف مب ػػملف إفك اانكظػػر ا ػػ دك إٍ اانكحػػمل ااهػػربًٌ ؛ػػل  ػػرا ررررررر  اٌ ً اقػػذًٌ خ  اامل ػِػ اإػِػ
ات يت كشن ػػػػل أف شننحىلػػػػ  ر ملمبكػػػػة كريكىاا  ب ااهيػػػػه كيػػػِػ ة ا ػػػػاك رمبس ااىل  ػػػِػ ان ا ػػػِػ ؛نل ػػػػ ن   ًٌػػػِػ
 كَّا رة كإيراتل  اهِ ؛   ئه ؛ل  ا رات اإن ىل كة كا   ؼ  ي  كم  ز ه أ   اا ك ِمبِ 

                                                 
     ْٔيت ِٓيت ُٓيت ْٗمبنظر: دائ  اني   زيت ص  ( ُ)
  ْٔدائ  اني   زيت ص ػ ( ِ)
يت ص ػ ( ّ)   ُُٔمبنظر: ؛   ح ااهيمـل
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حػػملميت تتاػػَّ  يػػ  ك ػػ  اا ىلػػني اقػػذًٌ أفك إفك  ػػرق ااكيمحػػ ت اارك  ػػة ع تراثنػػ  اانك رررر ررر
ػ اعيت ك يػ   اانكحمل ااهربك َّظ ـ  ىليِذ كا ميت أك  ػمل ؛ن ػ  ااهرا ػة  يػ  كمػ  تهاػ  ااسًٌ
 ػػرا اقصػػ  أيًت مػػَّ تملا ػػِقيت ك ػػرا مبػػردق  نػػ  تيػػق اا كلمػػة اإاػػيية ااػػت ريً؛ ػػَّ  ػػ  تيػػق 

 اإ ملف ااهيم ة ااتكرمبكة 
  مب ملَّػػملا ؛فػػ غيني ػػػػ أت  ػػِان اينك   ػػة ااسكػػ اىلة ػػػػػػ اانقحػػ ة ااهػػرب ػػػتاػػنيك أمباػػ ن أفك رررر ررر 

ػػػػ    َّػػػػَّ  نػػػػ مب له تإهػػػػ  أككانيت ك؛ػػػػ  ااهن مبػػػػة تقا ػػػػ ظ إا خِ؛ػػػػة ايمهػػػػ   تاكي ػػػػظو كإدنك
ػن  ة اانكحملمبػة   َّػَّ اػِكاع تهي م كػةو  كتفرمبن ا يت ك ن مبة اػ و اػ  َّػصك ااػل  ػين أفك ااتًٌ

؛ل أ   اايغة تاهرا كًة كأ يل يت م ن      كإف   مب ل ؛نلهيت أ؛ػ  تملا ػِ  ا يح  ؛ىٍل ا س
 ااهرا كةيت ملذ  ا  كذكؽ كإرس س تقي  ا  

ػػػ  ااهىليػػػذًٌ اإػػػنظهيت أك  ػػػذ ررررر رر تاػػػنيك أفك تملا ػػػِ ااهرا كػػػة  يكلػػػ  جتػػػرم  يػػػ   ػػػرا اانكسى
اغ ب رػ ك مبتػم ز قلػ  ع ؛نظكمة  ي  تا كة ااهىل   م  ت ؿ ا ر   قيت كا سَّ ر  ن ت

ػػػػرط ك   ػػػػ  ع  زكاا ااي ظ كػػػػةو اػػػػ  تاػػػػنيك أفك ؛ػػػػ  ا زن مػػػػ  إا ك لػػػػ ن   ا ػػػػ  ل ـ كاافك
؛ ن أك ؛ػعخكرانيت  ػ ق ذاػق اناػ  ؛ػل ا ػ ىلراا  ملمبػ  ع اسػ ف اق؛ػةيت  ِك صِارت يت ك؛  مبىل  ؛ىلػ

 ا  س غ  را اا ًٌراد كأا     ا ه   كم رت   
ى ا سػػَّ تاػػ ا اقرررر ررر صػػملات ك؛ػػ   ػػمل ؛ػػل كادمبلػػ  ؛ػػل اقكزاف كاقَّغػػ ـ  يػػ  ؛ػػ  اػػنيك

اال  ين ااه ػِة  ػل  ػرا اقصػ  اا يسػ ٌذ كاا  ػرٌمو اػ   ػذ ؛ػل صػيب  ػرق ااىلاػ كة 
اامل ِاَّ كػػػةو ك ػػػرا مبىاًػػػنٍيي أفك ااهرا كػػػة َّظػػػ ـ م ػػػرٌم كا ػػػم ا  ػػػِاؿى م ػػػ  كا ؛ػػػرااىيت كااىلػػػملؿي 

ى اال  ػين أفك  ِى اايغػةو  تاي ظ كة ؛نلله انيك ااغ مبػة ؛نػ  تهيػ هي ؛ىػٍل اػ س ؛ػل أ ػ  اايغػة تملا ػ
 ا يح  تاهرب كإف   مب ل ؛نله 

إفك ؛ه كدةى ااىلرااًة اواثن  اانكحػملٌم شن ػل أف ت فػن ع اين  ًَّػً   ملاَّػبى أ تػر أاىلػ ن رر ررر
كإيػػػػػرات نو إذ تتاػػػػػَّ أ؛تػػػػػ ؿ  ػػػػػرق اإ ػػػػػ   هيت  متػػػػػ  ؛ لػػػػػمـل ااخ  ػػػػػ ر ااػػػػػرم ت غػػػػػ ك اػػػػػ  

اثى ااهػربك تػػراثه ثػرِم ؛ػػنظهه مب  ػ كز ؛ػػ  تملصكػيَّ إا ػػ  تيػق اإػػرا بيت اق ػيمل  ا كةيت أفك ااػػوق
 كا  كم  إذا َّظران إٍ ااسًٌ  ؽ اار؛ينًٌ اارم أيجنًرت م    رق اإا ؛ني  
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ذمصادرذالبحثذومراجعه

يت ِيت ا ػػػػ   ػػػػ كيت تػػػػر: ؛نػػػػرر    يػػػػذيت ؛ر ػػػػر انيدنػػػػ ا اقاػػػػ رميت ريػػػػبيت طررررررر ا فررررلوبية
ُْٗٗ  

 يت )دت( ّيت د   اِ ااساـ اإسِميت  راايسيت ا ا  يت طررر ا فلوبية وا فلوب
  ُِٗٗيت ِإارا  ه ؛ت   يت ااىل  رةيت ؛تريت طررر بحيا  النعو، 
ةيت رررررر  فررررار ال ال رررة يت  اػػِػ ااىلػػػ  ر ا ر ػػػ  يت تػػػم:  مػػػملد دمحم يػػػ  ريت دار اإػػِػ يت  ػػِػ
  ُُٗٗيت ُااسهملدمبةيت ط

يت قب ااا ػػػ ت اقَّاػػػ رميت تػػػم: د   ػػػملدة ؛ػػػاكؾ دمحم اخلرررال رررررر ارنآرررا  ا مسررراا   
يت ُ؛ػػػػاكؾيت ؛را هػػػػة: د  ر؛اػػػػ ف  اػػػِػ اا ػػػػملابيت ؛  اػػػػة الػػػػ جنذيت ااىلػػػػ  رةيت ؛تػػػػريت ط

 )دت( 
يت تػػػػػم:  اػػػػِػ ااسػػػػػاـ  ػػػػػ ركفيت ؛  اػػػػػة الػػػػػ جنذيت ااىلػػػػػ  رةيت يت ا ػػػػػ رظرررررررر ال يررررران والت يررررر 

  ُٖٗٗيت ّ؛تريتط
اديت ااهػػراؽيت يت د  م  ػػ  صػػ س ااسػػ ؛ررررر ابررا  ررو النعرروي رائذيت دار اانػػرمبر ك   ؛هػػة اغػِػ

  ُٗٔٗ)دط(يت 
 يت )دت( ٔيت د  يملتذ   نيت دار اإه رؼيت ااىل  رةيت ؛تريت طررر جتكيك النعو

اكيرر ِّ درافررة سليليررة ملسرراا  علررم املاررال يت د  دمحم أاػػمل ؛مل ػػ يت ؛  اػػة ررررر يآررااُل الاَّ
  ُٔٗٗيت ْك اةيت ااىل  رةيت ؛تريت ط

 يت )د ت( ِدمحم  يذ اان  ريت اإ  اة ااهيم ةيت ؛تريت ط يت اال  ينيت تم:ررر اخلآاال  
ةيت رررررر د اررر  ارعجررراز يت  اػػِػ ااىلػػػ  ر ا ر ػػػ  يت تػػػم:  مػػػملد دمحم يػػػ  ريت دار اإػػِػ يت  ػػِػ
  ُِٗٗيت ّااسهملدمبةيت ط

يت ٓيت تػم: دمحم أاػمل اا اػ  إاػرا  هيت دار اإهػرؼيت ااىلػ  رةيت ؛تػريت طررر ديوان امرئ الةريس
 )دت( 
اكميت اإ  اػػة ااهتػػرمبةيت صػػ ِايت  يت زنػػىي اػػلررررر الط ِّررراز يػػرة ااهيػػملميت تػػم:  اػِػ اقم ػِػ  نػِػ

  ََِِيت ُا كتيت ط
م اإ رك؛ػذيت دار اارائِػ ااهػربيت اػ كتيت اانػ فيت ررر ا النعو الار  نةك واو يره يت د  ؛لِػ

  ُٖٔٗيت ِط
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يت ّيت  ػػػ املمب يت تػػػم:  اػػِػ ااسػػػاـ  ػػػ ركفيت ؛  اػػػة الػػػ جنذيت ااىلػػػ  رةيت ؛تػػػريت طالكترررابرررررر 
ُٖٖٗ  

يت د  دمحم دمحم أاػمل ؛مل ػ يت ؛  اػة ك اػةيت ااىلػ  رةيت كي  ب  كتا  ع ك الةارر اجلر رالررر م
  ََُِيت ّ؛تريت ط

يت د  دمحم دمحم أاػمل ؛مل ػ يت ؛  اػػة ك اػةيت ااىلػػ  رةيت رررر مرا ارات ا  صررول الركرس ال ال رر 
  َُِٔيت ّ؛تريت ط

اني ػػػػا؛ذيت يت اتػػػػملت اقمػػػػملميت تػػػػم: د  إرسػػػػ ف  اػػػػ سيت دار ااغػػػػرب ماجررررم ا د  ررررررر 
  ُّٗٗيت ُا كتيت اان فيت ط

يت د   مػملد رسػل ا   ػهيت جميػة   ؛هػة د؛فػ يت د؛فػ يت ررر املاح وبنا  الةواعك النعوية
  ََِٗيت ُيتِيت عِٓ ملرمبةيت ـ

يت ُيت ااس   ذيت تم: َّهػ ه زرزكريت دار اا  ػب ااهيم ػةيت اػ كتيت اانػ فيت طمفتاح الالومررر 
ُّٖٗ  

يت ِيت د    سػػػػػ  ااهػػػػػ  ملبيت   ؛هػػػػػة ريػػػػػبيت طيرررررةرررررررر املفآَّررررر  ا علررررروم ال ال رررررة الارب
َُِٔ  

ميت تػػػػػم: رسػػػػػل ااسػػػػػنِكبيت دار  ػػػػػه د ااتػػػػػا حيت ملةابسررررراتارررررررر  يت قب ر ػػػػػ ف اا ملر ػػػػِػ
  ُِٗٗيت ِاا ملمبَّيت ط

يت  اػِػ ااىلػػ  ر ا ر ػػ  يت تػػم: د   ػػ  ه  ػػر اإر ػػ فيت دار املةتآررك ا شرررح اريضرراحررررر 
    ُِٖٗااري ِيت ااهراؽيت )دط(يت 

يت ٔد  ااػػػرا  ه أَّػػػ سيت ؛  اػػػة اقجنيػػػمل اإتػػػرمبةيت ااىلػػػ  رةيت ؛تػػػريت ط يترررررر مرررا  فررررار الل رررة
ُٕٖٗ  

يت د  دمحم خيػػػػن ك يت  نػػػة اا ػػػػأا ن رررررر مررررا الو هرررةِّ النَّفسرررريَّة ا درافررررةِّ ا دبِّ ونةرررك 
  ُْٕٗكااو ةيت ااىل  رةيت )دط(يت 

ة ؛فػلملر ررر املوافةرات يت  ػا  : أاػمل  ا ِػ ك أاػمل زمبِػ مي: ا ػر اػل  اِػ اػل يت اافػ  يبيت تىلِػ
  ُٕٗٗيت ُرسل ٌؿ  يم فيت دار اال    فيت ااسهملدمبةيت ط
ةيت ؛  اػػة اانػػ ف ررررر نظررام ا را رراب والررربب ا اركيرر  اجلملررة الاربيررة يت د  ؛تػػ    ي ػِػ

  ُٕٗٗيت ُانيركفيت ا كتيت اان فيت ط
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 "حي به يقظانرسالة ابه طفيل "

 في دائرة األدب العالمي 

أ.د.عبد النيب اصطيف
*

 

 
 

إل لبإليبة  حي بنييبظاني   يشبهو إلمجاباب  بح ي ابش إل شبلغ بإل لبلأ   ب      مثة ما
 منوذجاً فذإلً من إل نمباذ  إل لفيعبة   ّبّا إل شبللش إل عهّبل  إل ف سفية إل فليدة ميكن    تعّد 

صبببنعو في سبببور مبببن  بببلأ إل عبببان إلمجيبببألمشل ىبببو إل بببن مفيببب  إل  د سبببّش  إل  بببوّ   بببا  
 ( إل طهيب بإل فّيو بإل ديب بمس شار إلخل يفة يف آ  معباًل بإل بذ  َثثاّب  5581ه/185
بقصاييشبقص يي   فيببو  ثا سييام  ب  ب انيي  حيي بنيييبظل بخباصببة ل ببن إل ببن يببينا  مييوَر

بل (5   إل   ببح إليببب عار مننمببا  نببوإل  ربإلي ببو بلر بببي ينما إل ل يسببي حَأنسيي   ثا َقمليييوَر
ل فكببببا   م ببببو (2 يف مشببببلغ إل عببببان إلمجيببببألمش بملل ببببو قإلسييييام -قصعيييي ي قصفلسييييف 

َقيربرؤظيةب َإع دةبت يييل ب ثب حضيلةبرقئعةبجلهدبت قكم ب  ئمبعلىبقستيع ببقملوَر
ثجدظييدة ب يي بإهيي قت بقص وعييي . بلببد   بب  ذ ببل يف لا ببب ربإليببة ف سببفية ةبهليي قبقملييوَر

                                                 
   ية إلآلدإلأ لسم إل  لة إل عل ية.  –جامعة دمشق   *
 إل ظل  للض معلفة إل زيد  ن ص ة إل ن مفي  ي ن يينا: (5 

Dimitri Gutas, “Ibn Ṭufayl on Ibn Sīnā's Eastern Philosophy”, Oriens, Vol. 34 (1994), 
 pp. 222-241.  

 إل ظل  للض معلفة إل زيد  ن ص ة إل ن مفي  هبذإل إل وربث:  (2 
SAMI S. HAWI, “IBN TUFAYL'S APPRAISAL OF HIS PREDECESSORS AND THE 
INFLUENCE OF THESE ON HISTHOUGHT”, Islamic Studies, Vol. 13, No. 3 

(SEPTEMBER 1974), pp. 135-177. 
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 ل  مبب    بب  تشببكي نا ابب  يببنوإل ل حيي بنيييبظانيي  ل بب ة ت ببع إل عنببوإل   فسببو  
فرلجبببع   ببب  يديبببو درّة يف  ظببب  عبببا يف إل دأ إل عبببل ل بمع مببباً يرزإلً يف  ريببب  إل دأ 

يف تببببدإلبعا زمببببن إل عببببا شل اذ  ببببا  عببببال منببببذ اذمازىببببال  ريبببب   د  فليببببدل فّببببد  ببببابز  
أت يفنبال ما مبا  بابز  إل  بد   يف إل  شبارىا يف لببلغ إل عبانث ب ل بول بةطّبع إل  لبة إل ببن 
ع اىل خم  ف  لا  إل عبانل بإل بد ع يف اّافا.با. ب با  جبوإلز تنّ نبا يف   ُ ِّفع هبا فُُتاِّ

 ن إل عبا ح إل ّببدا بإلثببديت مبا تنطببو    يببو مبن فكببل ا سبباغ  ميبقل ما ببا لببا ث  إل كببا
 إل هشل  إل ها ت  ن  فسو ب ن مولعو يف ىذإل إل عان ب ن  ألل و خبا ّو.

َإايع  بربخرظيدبق دبب ّد حتّو ع ىذه إل لبإلية إل ف سفية إل ّ ب ة اىل  م كي بجي بب
:   ذأ من ان ية صفوة إل عّول إل هشليةل بحتفز تفك ىبال بتنشبل مبن ان يبة   بل  قصع مل 

مبش مبن إل فبن اىل ضوب فننال ب ور إلي ه ارإل.ال يف خم   ف فنو  إل ّولل  ب  إل فبن  امبةل َب
 إل فكل بإل ف سفة تنشل إل  نويل يف إل عان إل لل  إلخلار  من إل ع ور إل ويط .

 عببم  ّببد  ببد  ىببذه إل لبإليببة إل ف سببفية م ببدر اعببا   كهببار إل دي  يف إل عببان إل ببذين 
 Danielييب  ديفبوم حوإل من حم وإلىا إل لينل ب ا  رإل دىم يف ذ ل إل لبإل ش إلمج ك يز  دإل 

Defoe  ََزل إل ذ  إلي  نم ربإلي بو َن سيو بكي  مبن رإل عبة إل بن  Robinson Crusoe ر
( إل بذ    بف Rudyard Kipling  5881-5398مفيب ل   ثبق  بو ربد رد  يه نب  

َ ل ب( إل ببببذ   كببببش 5831 بThe Jungle Book كتيييي ببقص  نيييية  ضييييةبميييي 
Mowgli   باد ار رإليب   بوربزEdgar Rice Burroughs  5881-5313  إل بذ )

( 5389 إل و بببود  بببا   Yann Martel(ل ب   مارتببب  5352  طييي زق   بببف   ببباأ 
 ب  ىم.   1002ع مببLife of Piحي ةبيبإل ذ    ف 

يف إل شببعلإل  إل ببلبمن يح إل نيطببا يح فّببد  ببا  يف  ايببة   مببا ي نسببهة اىل أتابب  إل لبإليببة
طفيي بربقصفيي بقص ي يبربعضي بأني زبدقرسي بري يببقنييبإل مهيةل بىباىش ربل  طبارل 

 ل تؤ د ذ لل مهينة  يف    إل شعلإل  إل لبمن يح إلمج ك يز: (5 قصت وظ 

                                                 
 إل ظل   اهبا: (5 

Samar Attar,  
The Vital Roots of European Enlightenment: Ibn Tufal's Influence on Modernب
European Thoughtب(Lexington Books, New York, 2007). 
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ل رددبإل  Shelly ل بلببي ش Wordsworthل ببردزببرثBlake بيف يببيما   يببل 
ة  ا سببا ل ب مهيببة إل   مبب  إل نفببلد يف  صبد  ىببذه إل شببا ل يف إل  ببزإلمنم طهببد  إل طهيعببة إلخلبب ِّّ

فبب   إل شببعلإل  إل ببلبمن يح ن ياببوربإل  بإل هحببت  ببن إل سببعادة إل لب يببة. بهبببذإل إل عببىإل طهيعببةل 
  بب  رمببو   ببش   بب   يببألفنم. بيهببدب   ببم لببد إللببُت وإل ب ببق يف  ببدد مببن إل هبباد  مبب  

 يبببف   حييي بنييييبظانييي  اّافبببة   بببل إل  نبببويل. فمبببن إل بببلجد    ببردببرث لبببد تع بببم مبببن 
   وصبببفو  يً  ا سبببا ل ب يبببف يكبببو  جيعببب  إل بببنف  ذإل ً يف لبببعلهل ب يبببف ميّ بببد إل طفببب

م فا أًل ي س ّه . بمن ان ية   ل  ف   من إل لجد    يكبو  لب ش لبد تع ّبم مبن ىبذإل 
إل ك اأ إل عل   يف ي د     إل سابإلة  ح إل هشل   نمل ب يبف يسبا   ايب  إل بد ان  

بربيبول إل  ّ يدية. بم       يل ىاجم إل عّأل يح يف  دإليبة  ياتبول بيبرل مبن فبو  ي  
ف  بو صببحد مولعببو يف مبور يف ببق. فا عّبب  بإلثبدس ي نسببهة  ببول َامب ً  مببا مهببا ي نسببهة 

 .(5  وردببرث بل شل ينهلش    ي و دإل  للض إل وصول اىل فنم  فم    عان 
هثسببب يا  ب  ببب  إل نحبببو  فسبببو   ا بببع ربإليبببة إل بببن مفيببب ل ب مبببا يؤ بببد ل (2  بببو  ُت يِّ

ينبببببود بإل سبببببيحيح يف  بريل بلبببببد يف ظبببببع م بببببدر إلف  بببببا   ظبببببيم ي نسبببببهة   ع مبببببا  إل 
 Albertus Magnus درإليا   دياُة إل عند    مويبو يح مبن  مابال   نتبوس مبا نوس

(ل Thomas Aquinas  5221-5281(ل بتومببببباس إل  ببببببويين 5221-5281 
(ل بديبدرب Rousseau 5852-5888 (ل بربيبوVoltaire 5831-5888 بفبو   

Diderot 

                                                 
 5) Samar Attar, Borrowed Imagination: The British Romantic Poets and Their 

Arabic-Islamic Sources (Lexington Book, New York, 2014), p. 10. 
 إل ظل إل ّسم إلخلاص  ُتاا   ش  ن يّظا  بت ّيو يف حماضلتو: (2 

Sebastian Günther, “Ibn Tufayl’s Philosophical Novel Hayy ibn Yaqzan and the Quest 
for Enlightenment in Classical Islam”, THE TWELFTH ANNUAL VICTOR DANNER 
MEMORIAL LECTUR, Department of Near Eastern Languages and Cultures, Indiana 
University, 2017; 

َريبإل ظبببل  بببذ ل   ببباأ ربببل  طبببار   َربقييوظيييةبصلت يييوظ بق  َريبب:قجلييي  ري يييببقنييييبطفيييي بربقصفيييي بق 
 (.52  إل ذ ور آ فاُ يف إلثالية  قيدظث
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مبببب ث إل ببببن مفيبببب  بلببببدكربه  ببببق لببببدره . ب ببببذإل إل شبببب   (  لفببببوإل  5859-5881  
 Gotthold Ephraim Lessing ي نسبببهة   كاتبببب إل  بببباغ  وتو بببد افببببلإلييم  يسبببين 

(ل إل ذ  إلم ب    ب  ربإليبة إل بن مفيب   ُتا نبا إل ألتينيبة ب فباد مننبا يف 5852-5888 
 Ueber die Entstehung der“  ربأصيي بقصييدظيبقملييوحى بببب معاجل ببو إل ويببومة  

geoffenbarten Religion” بببم  فكبببلة إل هحبببت  بببن .  ّبببد بجبببد إلجلميببب  إل  بببدر إل  نِّ
 إلثّيّة بإلثقل  ن إلخل  ق بإلخلا قل بجّسدبىا يف صور يف  اية إل  نوب بإل لى.

ن عيييةبقصيييتعلمب ببببب تبببدُ   يف تّ يبببد مبببا ي  يعبببلر   حييي بنييييبظانييي  صبببحيد    
إل بببن تُفمبببش   بببا هنا اىل معلفبببة إل عبببانث بإلخلبببا قل ب كننبببا  auto-didacticism  قصييي قي

 ت فلد أبمور:
بببلة   بعببا   بببا تسببب و ب  مو بببة منمببة مبببن   بببوص ىبببذإل إل  ّ يببد يبببوإل  ت بببل إل يسك

َأنسيي  ل بل ببة  حيي بنيييبظانيي  ي  لببة إل عل يببة مابب  ريببا ة    يف ببن يببينال  ب سييام  ب
سيييييام  بية مننبببببا ماببببب  :  ت بببببل إل نّو بببببة مبببببن إل وإلريبببببت إل  بببببل  بخباصبببببة إل كأليبببببيك

  إل بببن  ّ نبببا  نبببح  بببن ايبببحاغ  بببن إل يوان يبببةل فمبببألً  بببن إل بببوربث َقمل هيييعةبأنسييي  
َقن تيي  بببب إل شبع  إلمجيببهاغ إل  ماب    َقمللييتب   إل شبا عة  ببح إل وريسببكيح أسييرورةبقصضيي مب

ببث مننببا ل ببة ُتكاِّّببف   بب  رمببو رإل بب   إل ر ببو يح يف ايببها يا لهبب  إل ببن مفيبب  بزمنببول بتُنشِّ
 .  (5 ما  لفو  ى  زما و من إلآلرإل  يف إل ع م بما برإل  إل طهيعة بإل   ور بإل  فس   

َز يييي بصيييي بميييي ببإلثّيّبببة    ىبببذه إل لبإليبببة إل ّ بببب ة َاببب   َةب ييي قبقصتالييييدبنت   ذر
َم سيي مةبرباييي بقيي بسيي ح بميي بقنفييتب َتاييدره برؤظييةبصلعيي كابمتم سيييةب سييهاه  ب

َقصفلسيف بمبن إل طهيعبش     .(1)ةبحي بظوم ي ب ي قأيخ بأبصه بب ّ قئي بمييب يألبق دبب
                                                 

َرد  تببد  مببحل   (5  َقصسيييه  َقنييييبطفييي ب ل  دإلر إل عببارر ط بببلل 9ل ط حييي ّبنيييبظانييي  ب نيييبسييي  ب
 ل  ّألً  ن مّدمة  وتييو   حّيّو  ليا ة  ش  ن يّظا . 59(ل ص 5388إل ّاىلةل 

بإل ظل  ا إلحملاضلة إل ن   ّاىا إل نبفيسور يهس يا   و ُت يف جامعة ا د ان يف إل عا  إل اضش:  (2 
Sebastian Günther, “Ibn Tufayl’s Philosophical Novel Hayy ibn Yaqzan and the Quest 
for Enlightenment in Classical Islam”, THE TWELFTH ANNUAL VICTOR DANNER 
MEMORIAL LECTUR, Department of Near Eastern Languages and Cultures, Indiana 
University, 2017.ب 
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يكو  عا ىذإل إل   ّبش إل سب مل بإل سب دإل ل ذ بل إل با  مب  في سبور حمكِّبل   فبق اب  
يببنوإل  يف ا شببا نا ُدرًّة رطببا تُّببل  يف ج سببة بإل ببدةل ب كببن  يا.ببا َ ببد يف  فبب  لار نببا 

سبب حاو   يببو   وإل ببب  ياتببو   نببا طببا تسبب ا ه يف  فسببو ب ّ ببو برب ببو مببن  فكببارل بمببا ت
 من أتمأل  يف  ارأ  ياتول بملغ تفك هل برؤي و   عان من  و و.

إل ببن مفيبب  إل  د سببش بلببد  ببن إل هيةببة إل  د سببيةل إل ببن  ا ببعل   بب   باث ينببا   
ب ي ف سفة بتل  فينا ز دلة  ب  مل و بة   ألر إل هيةة إلمجيألمية إل شلليةل  يةةًّ يف تل ِّّ

ىل إل عببببام ح يف ميببببدإل ا   بببب    ببببم زاندلببببةل ميكببببن    ل بتنظببببل ا(5 يف   مبببب  إل  ببببد  
ُتسببب هاي  يبببا.مل بحُتبببلثغ   بببهنمل فّمببب     يمببب  ف سبببف ول  ب رؤي بببو إل ف سبببفيةل يف ىبببذإل 
إل ّا ثببب إل فببين إل ببذ  ميكببن    يببلبغ   عامببة بإلخلاصببة معبباً:   عامببة طببا ينطببو    يببو مببن 

ّببةل برؤيببة  عيببدة   حيبباة ا ببدإلب فببينل ب  راصببة طببا   ويببو مببن فكببل اثلبببل ب فكببار  مي
 بإل عانث بهللا.

باث انبا   ببا ربإليبة  فببل  منببذ  نورىبال لهبب  بفباة إل ببن مفيبب   سبنوإل  ل ي ببةل    ببق 
ُم ميِّّبببز ببإليببب  بمسببب مل  ببب  يومنبببا ىبببذإلل بن يّ  بببل ىبببذإل إل   ّبببش   ببب  دإل بببلة إل نبببامّح 

مشببببب   تهببببباب ي عل يبببببةل  ببببب   بببببابزه اىل دإل بببببلة  ب دبإل بببببل إل نبببببامّح  ل ىبببببا. ب بببببذ ل ف  بببببو 
ل بن يشبببم  فبببن إل ّبببول (2 إل بببد ان  إل سبببمابية إل ببباألث: إلمجيبببأل  بإل سبببيحية بإل ينوديبببة

أبجنايببو إل ر  فببة فحسبببل  بب  تعببدإله اىل إل فنببو  إلجلمي ببة إل  ببل ل ب ببابزه اىل ميببدإل  
إل فكببل بإل ف سببفة. ب ا ببع  دإلة إل   ّببش يف إل هدإليببة  لببة  ا يببة يف زمننببا ىببش إل  لببة إل عل يببةل 

   حتّو بببع اىل  لبببة  ا يبببة اث يبببة يف إل عبببان إل لبببل  ىبببش إل  لبببة إل ألتينيبببةل  عبببد    مبببا  هابببع
                                                 

 إل ظل: (5 
Lawrence I. Conrad, “Introduction: The World of Ibn Tufayl ”, in:  
The World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy ibn Yaqzan, Edited 
by Lawrence I. Conrad (Brill, Leiden, 1996), pp. 9-12. 

  إل ظل    يهي  إل اال: (2 
Parveen Hasanali, “TEXTS, TRANSLATORS, TRANSMISSIONS: 
"HAYY IBN YAQZAN" AND ITS RECEPTION IN MUSLIM, JUDAICبAND ب
CHRISTIAN MILIEUX”,  Unpublished Ph. D. Thesis, Institute of Islamie Studies, MeGill 
University, April, 1995. 
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 (     يد إل س شبلغ ادبإلرد  و بو ل بمننبا اىل  لبا   بربي 5885تلا نا ا ينا  ا   
  نببببال إل  ببببد    ُتاببببة إل نسببببرة إل ألتينيببببةل بةطّ نببببا يف ّبببباً   نّ نببببا مببببن إل  لببببة إل عل يببببة 

 مهاللة.
َقملييييي  قصتييييباذإل  ببببا  معيببببار     ُمنبببب ثيب  د ل  دقَ بخيييي رجبحييييّد بقص ميييي  ب

َعييي ئربقص ا قيييةباصتيييوطنيمجضببافة اىل  َزبعييي ئربقصل يييةباصثقييةب ل ميكبببن    مؤاييي بزييي 
تشكِّ    معة للبماً معّو ة لا  ة    طهيق         م   د  مللكبد   بد ول ابدإلرة 

قصتيدقَ بقصعي ن ب ازإلً     ىذإل تهدب ماايفً دم ح بنيبظان  يف دإل لة إل دأ إل عا شل ف   
َقص ا ق ت َقصل  تب َقملي  ب . ف دإلبل إل عمب  إل د  يف  زمنبة ت بش زمبن ا  اجبول صل م  ب

بيف  ّبببباب جللإلفيببببة تّبببب  برإل  فسببببحة ا  اجببببو إل بىلل بتلا ببببو اىل  لببببة   ببببل   بببب   ل ببببو 
 إل صبب ية  ب للإل تببو   ل ببو مببن جا ببب مببن ي ّننببا  سببهب  ب آ ببلل فمببألً  ببن تومينببو يف
اّافة    اّاف و    يلدب جز إلً يف ي  ز  من مكوان  ىذه إل اّافبةل  ب  ىبذه إل عوإلمب  

حيي بنيييببحمببلإلأ إل دأ إل عببا ش. ب –ميكببن    تببدف  ي عمبب  إل د  اىل حمببلإلأ إلخل ببود 
 وصبفنا ربإليبة ف سبفيةل ُمؤىك بة يم يباز   بد ول يف آ  معباً اىل فسببحن إل دأ  ظاني   

ش. بلد د  ع ي فع  بادإلرة  ألً من ىاتح إل فسبح ح. بإل د بة إل عا شل بإل فكل إل عا 
إل ببن تؤ ببد د وعببا ىببذإل يف ميكببن ردىببال  ب  ّمببنال  ب تفنيببدىال   ببا يتببع جببز إلً مببن 

 بإلل  إل  اري  إل د  بإل فكل  إل عا ش.
عيي كبقنيييبطفييي  بباذإل مببا إليبب عا  إل ببل  طببا  برده  ببورإل    ببو لإلد يف  اَببة   بباأ  

ل باب  فيبو 5338  إل بذ   بلره  با  متدقخلةبقملع رفبإىلبحي بنييبظاني  بم نورقت
ل  ظمبببو  َظليييي مببلبببا   مبببَؤ يف  نبببد ل فمبببألً  بببن  Wellcome Instituteمعهيييدب

َحي بنييبايناما    بل   بن إل لبإليبة إل ف سبفيةل مبن   مضي دربقصهثيثبربقنييبطفيي ب
عيةبعليىبخمتلي بخمروطي تبحي بنييبظاني  بقملوزب ل ف  بو ميكبن    يشب  اىل    ظان  

َت ق ت بقصيتبت ر بأ يمب َطهع ت بقمل  ورةبربقصعدظدبميبعوقصمبقصع ك ب نا  بع مل   ب
ص يي تبقصعيي ك بإىلبج نييابقصدرقسيي تبقيدظ ييةبقصيييتبتدن تيي بربخمتليي بقصتا صيييدبقصهث يييةب
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َقملع صي ة ل تُؤ بد     مب  إل بن مفيب  لبد إل بدميب  يسبل بيبنو ةل  ب   ُت باأل قيدظ ةب
 .(5  د  بإل فكل   ا سا يةيف إل  نح إل

فعددىا  هب  أب  معيبار مبن إل عباي ل بىبش موز بة  ح بنيبظان  بف ما خمطوما 
     ن   إل ك ها  إل عا ية يف  ر   لبارإل ل دمبا يبد     ب  يبعة دإل بلة إل  شبارهل فامبة 

َج معييةب  نببد (ل  َقملتثيي بقصطظريي ي   سببفورد(  قصهودصييي   سبب  مننببا يف مك هببا  
 َقمليتهييةبقصسييليم نية تل يببا(  َج معييةبأنايي ة ايببها يا(  قإلسيييور   ىو نببدإل(ل ب صيييد 

َميتهييييةب إلجلزإل ببببل(ل  َقمليتهييييةبقصوط ييييية إل ّبببباىلة(  َدقربقصيتييييابقملضيييي ظة إليبببب ا هول( 
 يف  وإليف هور  اصمة ما يز . َميتهةبج معةبقمل    دمشق(  قصر ر َ 

ب ما مهعا  إل ك اأ إل عل ية إل ن ت  بابز إل عشبلين فّبد  نبل  يف  ب  مبن ا ك بُتإل 
بم بببل بتل يبببا بإلجلزإل بببل بيبببورية بلطبببل. ب مببببا تلااتبببو اىل إل  لبببا  إل  بببل  ف ّبببلأ مببببن 
إل عشبببببلين فيمبببببا    ببببباه  بببببو لإلد  ببببب   بببببا   شبببببل   ا بببببول بتشبببببم  تلابببببا  ىو نديبببببةل 

                                                 
َقصدرقسية وتييو من رطا جيدر ي ل  إل  ذ   طا لا   و  يو    (5  َقصثقيةب  عم بقعبنينبقصتثاييربقصعلمي ب

يف صبببفور ي ابببش إل درإليبببا  إل عل يبببة  حييي بنييييبظانييي   يببنم   ببب  رمبببو  ايبببم يف تعزيبببز إليفى مببا   بببب 
بإلمجيبألمية يف إل لببلأل فيشبب  اىل    إل لجبب  لببد   ببد مهعببة حمّّببة   ببنا مشببفو ة  ُتاببة فل سببيةل باىل 

 ميببة صببل ة  ببن إل ببن مفيبب ل  ي ببو  جنببده إل امببل  طهعببة منّحببة   ببو  شببل  عببد  ببدة يببنوإل  ريببا ة  
تلاببة    ك بباأ  رفّنببا  ُتاببة فل سببيةل دمببا جعبب   م ببو فيمببا يهببدب  كببو لإلد   فمبب   ببا  ببل ل ب فمبب 

 فل سية م ا ة   درإلية ل بإل ظل:
Léon. 0. Gauthier,  

 Hayy ben Yaqdhân, roman philosophique d'Ibn Thofaïl, texte arabe publié d'après un 
nouveau manuscrit avec les variantes des anciens textes et traduction français, (P. Fontana, 
Algeiers, 1900); 

 Hayy ben Yaqdhan, roman philosophique d'Ibn Thofaïl, texte arabe avec les varients 
des manuscrits et de plusieures édition et traduction française, 2e édition, revue, augmentée 
et complètement remaniée. 

 La philosophie musulmane: leçon d'ouverture d'un course public sur "le roman 
philosophique d'Ibn Thofail". Paris: Ernest Leroux, 1900. 

 Ibn Thofail: sa vie, ses œuvres. Paris: Ernest Leroux, 1909. 
 بإل ظل  ذ ل:

Lawrence I. Conrad, “Introduction: The World of Ibn Tufayl ”, in:  
The World of Ibn Tufayl:  Interdisciplinary Perspectives on Hayy ibn Yaqzan, p .2.  
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نيةل بايها يةل بايطا يبةل بتشبيكيةل بفاريبيةل با ك يزيةل بفل سيةل ب  ا يةل ب نيةل بيفتي
ب و و ديببةل بربيببيةل بتل يببةل ب رديببةل ب  ىببال  بب  ا   ببو لإلد  فسببو يؤ ببد   ببو ييبب انا  

َصيلة   ُّ   اأ آ بل  ح بنيبظان  ل رطا يف يناف    اأث َقصا آ بقصي ميل أص بصيلةب
ااتبول بيف  بدد إل  لبا  من إل دأ إل عل  إل ّدا   و يف  دد مبلإل   شبلهل بيف  بدد تل 

إل جنهية إل ن تلجم ا ينا.  ما إل درإليا  إلثدياة إل ن تناب بع إل بن مفيب  ب م بو فعبددىا  
 هبب ل اذ مي ببد اه نببا تسبب  صببفحا ل يف  بب  صببفحة مننببا   اببل مببن مثبباغ  شببلة مببادة 
موز ببة   بب   بببدد مببن إل  لبببا  إلثدياببة. بمببن إل نبببم    ي ببذ ل إل بببل     ىببذه إل ع ومبببا  

  بباري   شببل إل ك بباأل بىببش ي    يببد  بب  لببام ة بيف رإلىنببةل بىببو مببا تكشببف حمببدبدة 
 نو إل وإلد إل ن ت ممننا حمل ا  إل هحت إل ع مش     إل شا كةل بإل ن يزدإلد  بددىا يومباً 

  عد يو .
بمبن إلجلببديل ي ببذ ل    إلى مامبباً م زإليببدإلً طح بو  إل ليببا ة إل فكببل  بإل ف سببفش ميكببن 

تك ببب  .(5 ام ببة  ببن أتابب ه يف إل فكببل إل بر   شببك   بباص   ي  مكسببو إل ببل  يف   ببب  
  ن ىذإل إليفى ما :خي  بمستع ربرل إل عطار يف   اهبا: 

 5581 ب  5581  شبل   با   ح بنيبظان    ا   لبإلية إل ن مفي  إل ف سفية 
ل ب عدىا اىل إل ألتينية مبن جا بب 5913 (ل إل ن تلاع من إل عل ية اىل إل عنية يف  ا  

ل   ببببد  ىببببم لر ببببيا    ببببل Pico della Miranodolaم إل ببببودبيف   يكببببو ديببببأّل 
ل بعببببا  ببببدة تلابببا  اىل إل ألتينيببببة بإليف ك يزيببببة بإلعو نديبببة بإل  ا يببببة بإل  لببببا  (2 إل ننمبببة

                                                 
     يهي  إل اال: إل ظل (5 

Samar Attar, The Vital Roots of European Enlightenment:  
Ibn Tufal's Influence on Modern European Thoughtب 
(Lexington Books, New York, 2007). 

 إل ظل  للض معلفة إل زيد  ن ص ة  يكو ديأّل م إل ودبيف  ليا ة إل ن مفي : (2 
Avner Ben-Zaken, 
“Defying Authority, Denying Predestination, and Conquering Nature”, in his book 
Readin Hayy Ibn Yaqzan: Across-Cultural History of Autodidacticism  (The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 2011), pp. 65-100. 
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ب ب  ىبذإل إل يبو ل أتاب  ىا ب  يف  بري إل لل يبةل بايب   5882إل بر ية إل  بل  منبذ  با  
ل إل ابببا ل  (Baruch Spinoza  5892-5888فأليببف نا ب  اهبببا. بيربي يبببهينوزإل 

إل  ّ يبببد ل بإل بببذ   إل سبببيحش-إلعو نبببد  إل بببذ  ن يكبببن مجعِّبببو  يبببة صببب ة يمج بببو إل ينبببود 
حيي بنيييبإلرتببهب  نز ببة إل  شببكيل يف إل ف سببفة بإل ع ببو  إلثدياببةل  ُ ببنِّ  نببو   ببو لببد تببلجم 

إل ببن مفيبب   ل  ب  مبل لر بباً مببا آ ببل  ُتا نببا اىل إل  لبة إلعو نديببة. ن يكببن  هطبب ظانيي  
   ديبببن. ن يكبببن مسببب ماًل  ب مسبببيحياًل  ب ينبببود ً. ن يكبببن   بببي   ب  يبببود. ب نبببدما 
 ثمثبببيبث ييف  مببباد   ببب   فسبببو يف جزيبببلة من بببورة دب  مسبببا دة   بببوينل  ب إل  مببب ل  ب 
مبببوجنح دينيبببحل تع بببم ي  بببدرييب  يبببف يهّببب    ببب  ليبببد إلثيببباة. باذ يف ببب  إلثيبببوإلان  

 .(5 خم  ف؛      و تع م إل كا  مننا  إل  ل  من  و و تهح   و
 بتميف:

  فكببببار إل ببببن مفيبببب  موجببببودة يف تنويعببببا  خم  فببببةل ب ببببدر ا  خم  فببببةل يف   ببببب 
 Isaacل بايبحاغ  يبوتن John Lockeبجبو   بو   Thomas Hobbes تومباس ىبو ز

Newton ل بربيبببببوRousseau    ل بفبببببوVoltaire ل ب بببببحPaine  ل بىيبببببوHume ل
 .(2 ل ب ا ين آ لين Godwinب ودبين ل Kant  ب ا ب

ق تمي مبط ئفيةببن يّ  ل إل مل     من تّّد  ذ لىم. فّبد  ا بع إل ليبا ة موضب  
إل بببن إليببب  نم نا يف تلبجينبببا  فكارىبببا إل بببن لامبببع   ببب  مسبببا  ة إل ع ّبببدإل   قصييييوظي ز

ل خيييي  بمسيييتع ربإل بببذإلىب إل دينيبببة إل  ّ يديبببة. بىبببو ماتشببب  ا يبببو ربببل  طبببار يف   اهببببا 
  يت تك ب: 

  ا هبباً ماإليبب رد  إل نشببّو  بإل ألىوتيببو   امببة بإل ببذين  ببا وإل منرببلمح يف تفسبب  
إل  ورإلة ربإليبة إل بن مفيب  إل ف سبفية. فطا فبة إل كبويكلزل   ب  يبهي  إل ابالل بإل بن ىبش مبن 
 بىل إل طوإل بببف إل دينيبببة إل بببن يبببا  ع إل ع ّبببدإل  بإل بببذإلىب إل  ّ يديبببة يف ا ك بببُتةل تهنبببع  

                                                 
 1)  Samar Attar, Borrowed Imagination: The British Romantic Poets and Their 

Arabic-Islamic Sources (Lexington Book, New York, 2014), p. 8. 
  .51إل لج  إل سا قل ص  (2 
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(ل بىببو رجبب  إليببك  ند  ب ببان 5831-5818. برب ببل  ير  ببش    بباأ إل ببن مفيبب 
دقييي  بعييييبقملسييييثيةبيف   ا بببو  حييي بنييييبظانييي  يفىبببو   بببويكل  معبببلبر  لبببار اىل 

   ...  ّببد أتاببل إل كببويكلز أبفكببار معينببة يف ل ببة  ببشل 5888إل طهببوب  ببا   قياياييية
رجيبةل بت بل إل بن بيفييما ت ل إل ن تع ش إل   ل ة إل شر ية   ب  إل  عبا يم إل عّيديبة إلخلا

ت ّد      مهية إل نور إل دإل  ش إل منوي  وصفو  عمة من هللا  كب  بإل بد منبا: مسبيحيحل 
 .(5 بمس محل بينودإلًل ببانيحل بتؤ د مهد  إل  سامد ب ّم إل كلإلىية بإل عنف 

ىبببذإل   ببب  إل بببل م مبببن حمبببابيف  إل  ع بببهح مبببن دإلريبببش إل دأ إل بر ل بخباصبببة  
ذإل إل   ا  ب زبه اىل  م  مس  نم مبن  بش  بن يّظبا  ىبو إل دأ إلمج ك يز ل مم  ى

ََزربإليببة  َن سييو بكيي   ببدإل يي  ديفببو إل  ّببد  ذ لىببال ب كببن إل شببم  يف ميكببن   هنببا  ر
 لببليلل بمسبب  ة أتاببل إل لبإليببة إلمج ك يزيببة  عمبب  إل ببن مفيبب  يتببع حمسببومة د  ببع   ينببا 

ل ب  بباث حمكمببة حتّو ببع يف ّبباً اىل   ببب  فببل  (9 ل بريببا     ميببة(2 ملإلجبب  مواولببة
                                                 

 5) Ibid,  p. 11. 
 إل ظل     يهي  إل اال: (2 

 Antonio Pastor, The Idea of Robinson Crusoe, Volume One ( The Gongora Press, 
Watford, 1930); 

 Nawal Muhammad Hassan, 
Hayy Bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A Study of an Early Arabic Impact on 
English Literature 
(Ministry of Culture and Information, Al-Rashid House for Publication, Baghdad, 1980); 

 Tom Verde, “Hayy Was Here, Robinso Cruseo”, Aramco World, Vol. 65, No.3, 
May/June 2014.  

 بإل ظل  ذ ل:
ََز سن حممود  هاسل  َن سو بك  َر   إل ؤيسة إل عل ية   درإليا  بإل نشلل   ب ل د.  . (. ح بنيبظان  ب

 إل ظل     يهي  إل اال: (9 
 Lamia Mohamed Saleh Baeshen, 
    “Robinson Crosoe and Hayy Bin Yaqzan: A Comparative Study”, 
      A D. Phil. Thesis, Department of English, University of Arizona, USA, 1986; 
 Rabia Abdul Salim Madhi, “The Writer's Journey Into Solitude: Self-Discovery in  

Hayy Ibn Yaqzan, Robinson Crusoe and Friday”, 
      An M. A. Thesis Submitted to The English and Comparative Literature Department, the 

American University of Cairo, April, 2004.  
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بببببل دمبببببا ميكببببن إليف  فببببا  ي  بببببذ    هعمببببنا يف ىببببذإل إل ّبببببا  ل (5 ييبببب ّهال بإليبببب  بُمل ِّّ
 بتشم  فيما تشم :

  :  َقص ن ظييييةبم نعييييدب  بببباأ آ  مببببار  فببببا و بقصعييييومل  ق دببقملفيييي ر  ب ََز "كيييي 
َقجلم صيييي تبقصعييي ن ةبصلاوميييي ت" ر إل نشبببل إل دب يبببة ل إل  بببادر  ببن دإلق سييتعم رظة ب

  ؛2158ربت د   ا  
   َقص يي ي بقنيييبب  بباأ حممببود يربد قصهثيي ربقورومييةبسييفي ت بربق دنيينبقصعيي يب

َرنييين  ل إل  ببادر  ببن دإلر إل نشببل تببوري  يف  نببد  طفييي بَري ييبابربقصيتيي ببق 
  ؛2155 ا  

 ب اي ربص  عيةبقصييتعّلم- ي قةةبحي بنيييبظاني   بخرظيدبعييطزإل ِّببن  -ب  باأ   فبل  بن
ل إل  ببببادر  ببببن مطهعببببة جامعببببة جببببو ز ىببببو كنز يف  و  يمببببور يف إل ببببويف   "قصيييي قي

  ؛2151إل  حدة إل مليكية  ا  
   َقصيهيود بربب  اأ آرب  ىيوز نسيي بقإلهلي  بقايي  بربقصفيي ظيبقإلسيام ب

يف إل ببويف     ل إل  ببادر  ببن مطهعببة جامعببة ا ببد ان يف   ومنل ببو قصعضيي بقصوسييي 
  ل2118إل  حدة إل مليكية  ا  

إل عبببل  إل فبببّذ مبببب  - بببد  ملإلجببب   يايبببية يف درإليببببة تفا ببب  ىبببذإل إل عمببب  إل شببببللش
  مبببال  هببببار إل دي  بإل ُك ّبببباأ بإل فكِّبببلين بإل فأليببببفة إل بر يببببح   ببب  مببببد    اببببل مببببن 

  اسة للب .
                                                 

 إل ظل     يهي  إل اال: (5 
 Ann Marie Fallon, 

Global Crusoe: Comparative Literature, Postcolonial Theory and Transnational 
Aesthetics 

 (Routledge, Abingdon, Oxon and New York, 2016); 
 Mahmoud Baroud, 

The Shipwrecked Sailor in Arabic and Western Literature: Ibn Tufayl and His 
Influence on European Writers (I. B. Tauris, London, 2011); 

 Anver Ben-Zaken, 
 Reading Hayy Ibn-Yaqzan: A Cross-cultural History of Auto-didacticism  
 (The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md., 2010);  
 Aaron W. Hughes, 
 The Texture of the Divine: Imagination in Medieval Islamic and Jewish Thought 
       (Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 2004). 
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 مكتبــــــــــة البــــحث

َرد ح ّبنيبظان  ب نيبسي  محل  تد ل  َقصسيه  َقنيبطفيي ب ل  دإلر 9ل ط  ب
 (.  5388إل عارر ط لل إل ّاىلةل 

ََز هبببباسل  سببببن حممببببودل  َن سييييو بكيييي  َر  إل ؤيسببببة إل عل يببببة  حيييي بنيييييبظانيييي  ب
   درإليا  بإل نشلل   ب ل د.  . (.

  زإلرةل د. صأليل
َدم يية  جملييةبمعهييدبقملاروطيي تبيف إل ُتا ببح إل سببل  ية إل ّدميببة بإل عل يببة ل  كليلييةب
 ل ص 2151ه/ ببوفمن 5195ل إلجلببز  إل ابباغل ذب إل ّعببدة 11 إل ّبباىلة(ل إل  ببد قصع نييية
 .259-585ص 

 يو  ل إل د  ور  هد إلثميدل
تلاة إل د  ور  هبد إلثميبد  إلعيةبة إل عامبة إل  بلية  لقامسةبأَبقصه   ت ثقبق سف ر

 .(5381  ك األ إل ّاىلةل 
Attar, Samar, The Vital Roots of European Enlightenment:  
Ibn Tufal's Influence on Modern European Thoughtب 
(Lexington Books, New York, 2007). 
Attar , Samar, Borrowed Imagination: The British Romantic 
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York, 2014), 

Baeshen, Lamia Mohamed Saleh,  
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Arizona, USA, 1986. 
Baroud, Mahmoud,  
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 فلسفة األدب
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 املقدمة: 

يتنػػػ هؿ  ػػػحا الدرػػػ  الترايػػػال هالترلسػػػاب دب،ػػػال الةلبػػػةال ا دب    ل ب،ػػػال  ػػػٌن 
الةلبػػػػػػةال ها دب دب،ػػػػػػال دتلسػػػػػػالن  ف ا دب يبػػػػػػتداً  ػػػػػػ  الةلبػػػػػػةال د  ػػػػػػ   ه  ػػػػػػتا  
ً  هذنػػػػػػ    ل نػػػػػػ  ً يبػػػػػػتلتـ  ن  اتػػػػػػ  أه أدلتتػػػػػػ    لػػػػػػ دب أدهاتػػػػػػ  هأيػػػػػػ لسد   هتبػػػػػػ ؤ

ل ب،ػػػال  دػػػ  عايػػػا    ي ػػػال الػػػن  هأشػػػ  ل ي هي ػػػت  ػػػحا الدرػػػ    هلػػػال    ينػػػال  ػػػح  ا
ا ديب ه ت ػػػ  دسػػػتا   هض ػػػا ا سػػػ دف الةلبػػػةًي ًه شػػػل أف ال ب،ػػػال  ػػػٌن الةلبػػػةال 
ها دب ت ػػتت اػػااد    ايػػاا  تت  ذ ػػ  هتتا ذ ػػ  تسػػ رات  تلةػػال   تنػػ ؾ تسػػ ر يػػا    ػػح  
ال ب،ػػػال   دسنػػػ   أف لػػػ دب ا داػػػسال ض ػػػ  للةلبػػػةال ا داػػػستت    ػػػ  دب يد ػػػ  أدا  

 ةال تد    لبةال  ه ن ؾ تس ر آاا يدٌن أف  ن ؾ جت ذا  هت  را   سنت   يهالةلب
إف ي رتا ا ديب ً يتن ،   ع ي رتا الةسلبدؼ   إذا   ن ؾ تد دؿ دائم  ػٌن  ػ  
 ػػػد  لبػػػةً ه ػػػٌن  ػػػ   ػػػد أديبي  ػػػ  دب الةلبػػػةً  ػػػ   ػػػحا ا ن لػػػا زتػػػاب ذنػػػ   ه د،ةػػػ   

ال  ػػحا الدرػػ  تنػػ هؿ عدس ػػال  ػػح  ال ب،ػػال  لبػػةس    ل نػػ  ر سنبػػا رت لستػػ ي ت تسػػً  ت ػػ
 ػػٌن الةلبػػػةال ها دب ق يػػػس ،ت  الت دس ػػػً  ه ػػا ا ػػػنتا الترلسلػػػً هالدنػػػ ئً  ق   هلػػػال 

                                                 
 ،بم الةلبةالي –ضلسال اآلداب   –د   ال د  ا  *
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ً     تدسػػػػػ ف ال ب،ػػػػػال  لااػػػػػت  ػػػػػح  ال ب،ػػػػػال   ػػػػػ  اػػػػػبؿ الت ايػػػػػا ا دب الةلبػػػػػةً أه
ق الة ػا الرػايب الت  رضّسال  ٌن الةلبةال ها دب  بتنتي  إىل الن  ذج الاهائسال هال ػ ايال 

اإلضػ  ال إىل الة ػا ال ػايب ي   لدرػ  ددػ رة دػ    هلػال للت ػتـ ا ػدة  ت ػال ق  سػػتاف 
ا دب الةلبػػةً   ػػانم اف أف  نػػ ؾ درايػػ ت  تنددػػال ه تةا،ػػال ،ػػت يػػد تت ي ل ػػ   ػػح  

 الترايال تد   دد رة د  حتاي  دل  ،ااءة أد ن  ال ظسم ،ااءة     الي
يػػػػالال اةدريػػػػال الت لسػػػػالأل  ػػػػاب ي  لػػػػا ا دب ريػػػػ ئاب هتت ثػػػػاب  ػػػػح  اإلشػػػػ  لسال ق ا 

 لبةسال ؟ ه   عدس ال ال ب،ال  ٌن الةلبػةال ا دب؟  ػي ي ػدف ا ديػب  سلبػد   ؟ هضسػا 
ي  ػػػػا ا دب دػػػػ  الةلبػػػػةال؟ ه ػػػػي شنػػػػ رس ا ديػػػػب الػػػػددً الةلبػػػػةً؟ ه ػػػػاب  نػػػػ ؾ 

 تداااب  ٌن رهايال   تد ال  لبةس   ه لبةال   تد ال رهائس  ؟ي
 ػػػػح  ا  ػػػػ ث   ثػػػػاب هت  ػػػػ  أذنسػػػػال الدرػػػػ  أيسػػػػ   ق ا ت ػػػػ ر ا  تدػػػػال ال ا سػػػػال إىل 

 هالت يل  د إدر ؼ  ا ا دب ال ظسمي
يؤاؿ الةلبةال ها دب يؤاؿ إش  يل يبترا التد،ا دنت  لتدس ف ا  ىن هالة ػاة 

 هالتًلالي

 جدلية العالقة بني الفلسفة واألدب:

ه،سػسال الدرػ   اإل ػتاع ا ديب هام ػ يلي نػ ؾ  دا،ػا  لبػةسال رائ ػال د  بػ  ق 
تت ثاب ق التددة ال ديال هاة ػال ق ددػدة الةلبػةال إىل الدا،ػع ها سػ ة هاإل بػ ف  هإ   د ػ  
دػ  لرػػال التاايػت  هتت ثػػاب ضػػحلل ق ددػدة ا دب إىل زتػػاب   ػ ا اإل بػػ ا هريػػ لت  ق 

ً هجتػػػ رب الددػػػدد  ػػػإذا اػػػب ا دب  ػػػ  ذلػػػل ابػػػا الد ػػػ ء  ه  ػػػً  ػػػاد يػػػاد ،  ػػػ
ذاتسػػال  ه ػػ    ضػػاب أدب  تػػ ج السػػاهرة إىل ال ػػدؿ الةلبػػةً   ػػ  دب ال ظػػسم ا  لػػت  

 الحي دت      الد  ء درب ا دس ؿ  د ا دب الةلبةًي
ًه شػػل ق أ نػػ    ػػسن ق ز ػػ يف هااػػت هق ،ايػػال ضد سػػال هااػػتة  اػػاي  ا دب أف 

 هآ  هل  هآً ت ي يردص ق أد  ؽ الحات اإل ب  سال  ق    ضلت  هذند ت 
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ا دب الةلبةً التردال ا هىل أدب    د  لبةً اث سػ    »   ا دب الةلبةً؟ 
 ي(ٔ)«  ذاػػ ال»اس  زن اب   تا   لبةس    أي زن اب    الةلبةال تلل 

ا دب الةلبػػػػةً  ػػػػد ذلػػػػل ا دب ا  ػػػػدع ا ػػػػـد الةلبػػػػةال هتبػػػػ ًؤ   هالػػػػحي »
هاٌن زنػ هؿ ا دب أف ي ػدف  لبػةس     تػد يت ثػاب يد    ع ذلل  أدا  رتسب  ه ت سزا   

ً  د  زة أه  دا،ا اندزة ً  هد      ً الد  ي(ٕ)«الةلبةال آ  ،   ه ن ا   همشد
ه،ػػت  ػػت ا دب الةلبػػةال تشػػ  ؿ ت دػػًن  دػػرب دنتػػ  الة ػػا الةلبػػةً الػػحي يػػ دت 

 ق التادؿ إىل ا س ةي
ل ا ديػػػػب إذا أعلػػػػا ال نػػػػ ف الةسلبػػػػدؼ  ته بتػػػػ  ينػػػػتا أدا  وػػػػاي  ا  ػػػػ ا  هضػػػػحل

     ر  ينتا      أد س    لبةس  ي
ً  إذا   ػػ   ا ػػ   ل ػػت ايػػتة د ا دب  ػػ  الةلبػػةال  اسػػ  أاػػدمج أضثػػا د  ػػ   هرتػػ 
ابؿ    ت تـ   اح ا يالال الت لسال  ه ػح  ا يػالال تت لػا   دس ػال ال ب،ػال  ػٌن الةلبػةال 

 ها دبي
ريػػػ ئاب  لبػػػةسال  أـ يبػػػت ًن  ػػػ   هالبػػػؤاؿ ا هؿ  ػػػاب ي ة ػػػا ا ديػػػب؟  ػػػاب ي لػػػا

الةبيةال  ة  س تم ه ظااي م؟ هالبؤاؿ الث ا أي  دع    الة ػا يةػاز  ا ديػب؟ ه ػاب 
 ن ؾ  دادتال  ٌن ا دب هالةلبةال؟   ذا دلػ  الةلبػةال أف  ػتم ا دب؟ ه ػاب ا دب 
يةػػتمج آ  ،ػػ   دتيػػتة ه ػػ ًت  ػػ ؟  ػػ  عدس ػػال ال ب،ػػال  ػػٌن الةلبػػةال ها دب  ػػاب  ػػً 

تنػػ  اة؟  ػػاب ذتػػال هيػػسلال للا ػػع  سنت ػػ ؟ تػػار ضسػػا ت ة ػػا الاهايػػال؟  ػػي ي ػػدف ا ديػػب  
 سلبػػد   ؟  ػػاب زنتػػدي ا دب دلػػ    ػػا؟ هإف ضػػ ف ضػػحلل تػػار  ػػ  عدس ػػال  ػػحا الة ػػا؟ 
 اب يرته ا دب أ ساب إذا ض ف  لبةس  ؟ ه اب يرته ال  ا أ ساب إذا ضػ ف  لبػةس  ؟ أه  

دةديػال شػ دسال ض ػ  ي  ػ ؿ هالةلبػةال للل اػال؟ ض ف ذا   تيف  لبةً؟ ه ػاب ا دب  لبػةال 

                                                 
شػػّس  ش شػػةسا  ق ا دب الةلبػػةً  ا ؤيبػػال ام   سػػال للترايػػ ت هالن ػػا    تدػػال  ػػاد    ػػًنهت  ( (ٔ

 يٙ  ص ٜٕٓٓ
 ئٖٖا  تر  ةب   ص ( (ٕ
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ه ػػػػاب ا دب   ػػػػا أاػػػػاس هأد ػػػػ ؟ ضسػػػػا وك الةلبػػػػةال إىل ا دب؟ هضسػػػػا ي  ػػػػا 
ا دب د   لبةت ؟  ي شن رس ا ديػب الػددً الةلبػةً هال ػدؿ الةلبػةً؟  ػي يلت ػً 

 الةسلبدؼ ا ديب؟
هعدس ػال  ضاب  ح  ا يالال تت ردر ادؿ البؤاؿ ا ي سأل دب،ال الةلبةال ا دب

  ح  ال ب،ال؟ ه اب  ً دب،ال أا ديال؟
ل  ػػا عدس ػػال ال ب،ػػال  ً  ػػت لنػػ   ػػ  ا ػػتي  دػػ  الةلبػػةال ه   ستتػػ  هدًً ػػ  

الةلبةال دد رة د     ط إ ب ا   اق  ه   الت  يل الحي تتبم    إً جتايػت  د ػ ؽ »
 ي(ٔ)« اس تن ،س اي الدا،ع هذنـد اإل ب ف  ه       ة  سم الةلبةال تساب دحهر   ق

ا ػػ   الةلبػػةال يػػؤاؿ اإل بػػ ف دػػ  الددػػددي إف  ػػ  يػػت  ن  إىل التةلبػػا  إدنػػ   ػػد 
إدراضنػػ   ػػ  ق الددػػدد  ػػ  أر هشػػا أاب،ػػً   ػػ   ػػحا ا ن لػػا   لةسلبػػدؼ لػػس  اػػ رج 
ا رض هالتػػػػػػ رياب   ػػػػػػد التردػػػػػػال ا هىل إ بػػػػػػ ف ت نسػػػػػػ  ا سػػػػػػ ة ه  ػػػػػػ ضلت  ه،سػػػػػػ اي    

تػػػػػ  هشػػػػػاهع   هاإل بػػػػػ ف هذند ػػػػػ    ػػػػػ   نػػػػػ  ي ػػػػػدؿ  هالةلبػػػػػةال  اتد ػػػػػال التػػػػػ رياب هحتًد
 ي(ٕ)«إف الةلبةال  ً ال  ا  بتددد   ق   ا« » سراب»

اإل بػػػػػ ف ً يبػػػػػت سع أف ي ػػػػػسن دهف أف ية ػػػػػا  دهف أف ياتػػػػػت إىل ذاتػػػػػ   هجتا ػػػػػال 
ال  در الحات  هاإل ب ف  دددد الز  ف ش ء أـ ر ي ه هإف ا س ة تةاض دلسنػ  ال لػا 

ً ها ل عاة الدددديال  هالت  ال الةلبةسال تن لػا  ػ   نػ   ً  تبػ ءؿ   ػ  ر   ا ست  سزي 
 ه دت ال  ر؟  اب حن   تب ءؿ أيس     ذا ض ف ال  ر ا  ب    اب تلل ال اهري

ً شن ننػػػػ  الةػػػػػاار  ػػػػػ  الةلبػػػػػةال ض ػػػػػ  ،ػػػػ ؿ )اييػػػػػربز( إف اسػػػػػدر   ػػػػػاب التةلبػػػػػا 
أف ق اإل بػػ ف شػػسا   شنتػػت  س ػػ  هراء  هالةلبػػةال أ ػػا عدس ػػً ق اس تنػػ ي هالةلبػػةال ت ل نػػ  

ضػػاب   ا ػػال  هدلػػ  الةسلبػػدؼ ها ديػػب أف ي ػػ هدا النظػػا إىل ا ددػػدد الد ػػاي ضػػاب  دلػػ  

                                                 
 يٕٙشّس   ش شةسا  ص ( (ٔ
  دار ال لس ػػػػال لل د دػػػػال ٜٛٛٔأهياز ػػػػ ف  تسػػػػددهر  ت ػػػػدر الة ػػػػا الةلبػػػػةً  تػػػػاأل  ػػػػًن ضػػػػـا   ػػػػًنهت ( (ٕ

 يٕٙهالن ا  ص 
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ا ديػػػػػب هالةسلبػػػػػدؼ ي  ػػػػػة ف لنػػػػػ  دػػػػػ  ذلػػػػػل الد ػػػػػت ا ستػػػػػ  سزي ً  -عاي تػػػػػ  ا  اػػػػػال 
 لإل بػػػ ف يػػػسظاب اإل بػػػ ف  ػػػػد تلػػػل ال ػػػدة ا ست  سزي سػػػال اهل ئلػػػػال  إ ػػػ  ا للػػػدؽ الرػػػػ   

 ي(ٔ)ا ة ا ها سداف ا ت اد
هض   ي   الةلبةال ًيت   ؼ  حا اإل ب ف  ضحلل ا دب    اػبؿ الاهايػال 
هال ػػ ا ها بػػاح هالةػػ   اإل بػػ ف  ػػد ا ددػػدد الزئد ػػً الػػحي يةلػػ   ػػ  أاػػ  ع ا ديػػب 
هالةسلبػػػػػدؼي الةسلبػػػػػدؼ ردػػػػػاب التبػػػػػ ؤؿ  ها ديػػػػػب ردػػػػػاب التبػػػػػ ؤؿ هاػػػػػ لا دب ػػػػػال 

 اًيتةت ـي
  د اإل ب ف؟   ذا هدت دل   ح  ا رض؟يؤاؿأل    

 أيالال أاثر   الةسلبدؼ ها ديبي
ا بػ ئاب الةلبػةسال الػػا تثػ ر  ددػ  اإل بػػ ف  ر ي ػا ا ديػب إزاء ػػ   د،ةػ     يػػتا   
 - ػػػػػب  ػػػػػػت لػػػػػػ دب أف ي رػػػػػم  ةبػػػػػػ  ق  ن ، ػػػػػػال ال سػػػػػ اي اإل بػػػػػػ  سال هي ػػػػػػدؿ ضل تػػػػػػ  

 الةسلبدؼ يبهؿ هال  دا يرين ها ديب ي تبي

 التشارك بني الفلسفة واألدب:

 الت  رؾ  ٌن ا دب هالةلبةال اتث  نح أز  ف   ستة  ا ت      تيالال ا  س الي
هإف ال ػػػدة الػػػا يت تػػػع اػػػ  إابػػػ س ال ػػػ دا أه الاهائػػػً ت ت ػػػت ق ال ػػػترة دلػػػ  »

ا   ر ػػػػال هاًيػػػػت ااء هالتاايػػػػت هالت  ػػػػسم هالنةػػػػ ذ إىل ،لػػػػب ا شػػػػس ء  ػػػػ  أدػػػػاب ايػػػػتلااج 
 ي(ٕ)«  ه    ست  الر  سال تلًد 

ه   يثًن اس ؿ ا ديب هدد ايتػ  إاب يػ  ال  سػا ا شػس ء ها ة  لػ   هدػ  ال  ػا 
 هال  دؿ ق النظاة إىل ا شس ء    لةسلبدؼ ها ديب يت ت  ف    ا الاؤيالي

                                                 
 يٚٔب ي ت  ص  -  تدال   ا  -إ اا سم  زضااي     لال اإل ب ف  ال   اة ( (ٔ
النتسػػػال ال ا سػػػال لل د دػػػال الن ػػػا هالتدزيػػػع  إ ػػػاا سم يديػػػا  ا لػػػت   ػػػ  ا دب الةلبػػػةً   ػػػًنهت  دار( (ٕ

 يٕٛ  ص ٕٕٔٓ
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  لاهايػػػال  ػػػثب  الػػػانم  ػػػ  أ ػػػ  د ػػػاب  ػػػين إً أ ػػػ  ت ػػػت أيػػػلدا   ػػػ  أيػػػ لسب ا داء 
 الة ايي
ل ق أف الاهايػػػػػال ،ػػػػػت   ق شػػػػػ لت  ال ػػػػػ ـ   لػػػػػال  ددسػػػػػال  ت ػػػػػدرة للة ػػػػػا ً شػػػػػ»

الةلبةً  ه ػحا  ػ  ي ةبػا مػدء ال تيػت  ػ  الةبيػةال إىل ا  ػداع ا د سػال الاهائسػال للت دػًن 
 ي(ٔ)«د  أ   ر م الةلبةسال

 األدب الفلسفي:

ي اؼ ا دب الةلبةً ت   ا دب الحي يبتلتم ال سػ اي الةلبػةسال    ػا  هي ػرب 
 -اػػ عاة  -رهايػػال  -، ػػال  -نتػػ  تيػػ لسب  نسػػال رتسلػػال   تنػػدع أدن يػػ  ا د سػػال )شػػ ا د

  باح(ي
 الةسلبدؼ ها ديب يتر هراف هيلت س ف ق ن لب ا اس في

الةسلبػػػػدؼ يدادػػػػ  السػػػػاهرة   ػػػػ بت أد سػػػػال   ثل ػػػػ  ا ديػػػػب   ػػػػ  ق  ةبػػػػ  
 يال ترة دل  ل ب دهر ا ة ا   سات  ةب  ن ر،   ق ،س اي  لبةسال

هالةلبػػةال أيسػػ   ت ػػتـ  ةبػػت  دلػػ  شػػ اب   ػػدص  جت لنػػ  أاسػػ ان   ػػت اػػ د ال ق 
 ريم ا تهد الة الال  ٌن     د أديب  ه    د  لبةًي

هي ػػػػػ ؿ إف الةلبػػػػػةً ا ضػػػػػا ق الن ػػػػػدص ا د سػػػػػال دلػػػػػ   بػػػػػتدايت  ت ػػػػػتدة  »
 ةلبةال )ض   (      ضلت  ق اةر ت وبث ق رهايال )د  أ   س ( هذلػل لت ايػب 

 ي(ٕ)«لبةسال    ام تدر ال  ديالة
ها ديػػب يدػػتأ التةلبػػا  اػػٌن ً ي تةػػً النظػػا إىل ا شػػس ء  هإدنػػ  يدرػػ  دػػ  
   سػػال ا شػػس ء هأاػػدهل   هدب،ػػال   سػػت   ػػػد   ق إعػػ ر إابػػ س  ػػزيا  ػػ  الت  ػػػال 

                                                 
  شػػًني   سػػ ر  ف  ية ػػا ا دب  ت دس ػػ ت ق الةلبػػةال ا د سػػال  تػػاأل ددزيػػا شػػا   ا نظ ػػال ال ا سػػال ( (ٔ

 يٕ٘ٔ   ًنهت  ص ٜٕٓٓللرترتال 
هالن ػػا    دار النتسػػال ال ا سػػال لل د دػػال ٖٕٔٓإ ػػاا سم  ا لػػت يديػػا   ػػ  ا دب الةلبػػةً   ػػًنهت ( (ٕ

 ي٘ٔص
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هالت اػػػب  الت  ػػػال ض ػػػ  يػػػار أ بعػػػدف  هالت اػػػب ض ػػػ  يػػػار أريػػػ د ذنػػػ   ػػػ  زن ػػػبف 
 ا  هيت      إىل ا  ا ال هالتب ؤؿياإل ب ف دل  التةلب

  ػػػم  نػػػ ؾ ااػػػتبؼ  ػػػٌن ا ديػػػب  الػػػحي ي ت ػػػت دلػػػ  ال  عةػػػال ق إدراضػػػ  لل ػػػ ر 
هأشػػس ئ   أضثػػا  ػػ  ادت ػػ د  دلػػ  ال  ػػاب  ق اػػٌن أّف الةسلبػػدؼ ي ت ػػت دلػػ  ال  ػػاب  

ل ػػػػ  ا ديػػػػب لػػػػس  د عةػػػػال هإاب يػػػػ    ربػػػػب  هضػػػػحلل الةسلبػػػػدؼ لػػػػس  د ػػػػب  »
ا دب  ػػػ  الد ػػػت ال  لػػػً  هضػػػحلل   ػػػدص الةلبػػػةال ً   ربػػػب   ػػػب ختلػػػد   ػػػدص

 ي(ٔ)«ختلد    الد ت ال  عةً
إف ا دب سنت ا   ددال ضدًنة       ع ت الة ا  هي    ال ثًن  ػ  ددا ػب 
ا س ة هالدددد  هين اب ا زيت    ت درات اإل ب ف هأ   ر  درب اػس   ت ػتدة ه تنددػال  

  ً   ػػػػػ ر الةلبػػػػػةسال ه ػػػػػد أداة الرػػػػػال ال ػػػػػدة ا دب أاػػػػػت أشػػػػػ  ؿ الت دػػػػػًن دػػػػػ  ا  -إذا 
 هالتًلال دل     ق د ا اإل ب ف    أ   ري

لس  ا ديب إاب ي     ػ   هلػس  ال ػ دا د عةػال   ػ   هلػس  الةسلبػدؼ  فإذ
د ػػب   ربػػبي إّف ا سػػ ة  ػػً ا رض ا  ػػرتضال  ػػٌن ا ديػػب هالةسلبػػدؼ  هالةسلبػػدؼ 

 ي رب دنت  أدا  اسن    ه لبةال  اسن   آااي
إف الت  ال الا تد   الةسلبػدؼ دلػ  التةلبػا  ػً الػا تد ػ  ا ديػب دلػ  »
 ي(ٕ)«ا دب

ا دب الةلبػػػػةً  ػػػػ   ػػػػحا ا ن لػػػػا زتػػػػاب ذنػػػػ   ه د،ةػػػػ    لبػػػػةس    هل نػػػػ  ر سنبػػػػا 
 رت لست ي
ق ا دب الةلبةً ً شن رس ال  تب  لبةال  ل نػ  يدػتع دلػ  هدػ  الت،ػال هدسػ   »

 ي(ٖ)«  هدس   الددً لبةس    هشن رس   ب   لبةس   

                                                 
 يٕٖشّس   ش شةسا  ق ا دب الةلبةً  ص ( (ٔ
  ٜٜ٘ٔنديػػد  ج  ـ   بػػ ئاب  لبػػةال الةػػ  ا   اػػاة  تػػاأل يػػ  ً الػػترهيب  ،ػػ  اة  دار الة ػػا ال ػػايب ( (ٕ

 يٕ٘ٔص 
 يٕ٘ٔ  تر ي  ا  شّس   ص ( (ٖ
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ً   ه ػػػ   ػػػ   هل ػػػت ايػػػتة د ا دب  ػػػ  الةلبػػػةال  اسػػػ  أاػػػدمج أضثػػػا د  ػػػ   هرتػػػ 
أديػػػػػب ا س ػػػػػً إً ه ػػػػػد   ػػػػػت اب ق  نستػػػػػ  ال ػػػػػ دريال دلػػػػػ   سلبػػػػػدؼ تؤر،ػػػػػ  ا يػػػػػالال 
الدددديػػػػال  ه ػػػػ     ػػػػإّف  ػػػػ  يترّ يػػػػدف الةلبػػػػةال ق ا ض دشنسػػػػ ت ي ػػػػدز م أف سنّ  ػػػػدا 

ض ػػػػػ  أف  ػػػػػ  يتّريػػػػػدف ا دب ي ػػػػػدز م أف سن  ػػػػػدا لػػػػػ دب   سػػػػػ    ػػػػػ  ا ت   ػػػػػ  م   
 للةلبةال   س      ا ت   تمي

الةبيةال زنت دف  د، ئع ا س ة  اات  ؾ الاهائسٌن  هأذنسال ا دب ت تر د  رؤيال 
الػػا هدػػً دتيػػت  ػػ  اػػبؿ ت ػػديا الدا،ػػع  ت،ػػال همشدلسػػال  هضػػاب  ظػػاة  س ػػال لل ػػ ر  ػػً 

  س ةي لبةال احا ا  ىن  إ    د،ا   اي جت   ا
ا دب إذا  لس   اد ت دًن   اب  ػد  ػ  هايت  ػ ؼ لدا،ػع ا سػ ة  هالاهايػال دلػ  

 يدساب ا ث ؿ ت تـ لن   ت    لإل ب ف ت   د اس ت  ض  ال    ا همشدلسالي
هالةلبػػػةال  نػػػ  تبػػػ  ت »هالتػػػ يل  ضػػػاب أدب  تػػػ ج السػػػاهرة إىل ال ػػػدؿ الةلبػػػةً 

 ال  ساي ا دب ا دهات ا ن  سال  ه د ت   الة اي
 ػػػػ ذا( ا  ل ػػػػال ػػػػػػ ا دب الةلبػػػةً  ػػػػد ا دب الػػػػحي زن ػػػػاب  ػػػػ  الةلبػػػػةال تلػػػػل )ال

 ي(ٔ)«هزن اب    الةلبةال آ  ،ت  ه،س اي   هحتتاي  
 نػػ ء  دلػػ  ذلػػل    لةلبػػةال ا د سػػال  ػػً   ػػا  ػػ  دهف  ةػػ  سم  ػػادة  ه ػػ  دهف 

 اللادء إىل  حا ب   ايال ه ظايال  ه   دهف  اا ٌني
ت  ػػ   س ػػػ  ي دلػػ   ربػػػب   ػػاب ق  ػػ  ً ي دلػػػ  أيسػػ   أي ق  ػػػ  ه،ػػدة ا دب ً 

يا ز إلسػ  هيػداً  ػ   هأداة الت دػًن ق ا دب  ػً اللرػال  هال  ػاب ا ديب ا ػا  ػد الػحي 
يبػػلب  نػػل ال  ػػاب هال لػػب   ػػ    هد ػػاب ا ديػػب  ػػد اإلا ػػال دػػ  الة ػػاة  ه،ػػت ت ػػدف 

 اخلي ح  الة اة ذات   ت  لبةً أاب،ً دل ً ادت  دً ديين 
هالةلبػػػةال ا د سػػػال ختتلػػػا دػػػ  الةلبػػػةال الػػػادة    ػػػ   ػػػتم الة ػػػا الػػػحي ينتاػػػ  

«  س تػػدر  سرػػد»ا دب  هالةلبػػةال دتػػنمج ا دب أي يػػ    ن  سػػ    ه ػػحا  ػػ  ي لػػا دلسػػ  

                                                 
 يٕٛا  تر الب  ا  ص  -شّس  ( (ٔ
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ً   ه ػػػػم ال ػػػػ ر  )أدب ا د ػػػػ ؽ( أي ذلػػػػل ا دب الػػػػحي زن ػػػػاب  ػػػػم اإل بػػػػ ف ذاتػػػػ  أه
 ي(ٔ)اث س   

 دب   ف ا دب ضػػاس  ةبػػ  ل ػػاض ضػػاب  ػػ  ر ي ػػ  هدلػػ  الةلبػػةال أف  ػػتم ا
يندرػً ،دلػ    تػد ي ايػػاب اػدرا   ػ  ها، نػ  ا  س ػػً  ال ػدر ا نرا ػال ها  ػد ال هالة ا ػػال 

 ي(ٕ)هالة يتة
 ػ  دب زنػػ هؿ ال  ػػا دػ  الددػػ  ا  س ػػً لإل بػػ ف    ػ  يايػػت تةبػػًن اإل بػػ ف 

  ه بػػاات  هأه   ػػ  هأاب ػػ  ا  س ػػً  لر ػػ  هد ػػ    س ػػا لنػػ  ا لتػػ  الددتا سػػال هآً ػػ
 هآ  ل ي

هإذا ضػػػ ف ا دب ً ية ػػػا ض ػػػ  تة ػػػا الةلبػػػةال  ًه ي ػػػتـ أ  ػػػ را   لبػػػةسال دػػػ  زة 
ً  هاػػػدرا  هأدن عػػػ   ت دًنيػػػال هاػػػةسال  تسػػػ ؼ إلسػػػ   هتةػػػرتغ  نػػػ    ػػػ  دب ه ػػػد ينػػػتا أشػػػ  
 هيػػاديال هاداريػػال  ينػػتا ق الد،ػػ   ةبػػ  أ  ػػ را  هي لػػا ريػػ ئاب  هل نتػػ  لسبػػ  أ  ػػ را  
 ادة ض    ً ا ة  سم الةلبةسال  هضد   ضحلل ً ينت      ،س تت  ضتاػ رب   ايػال  

بػػ   با تتػػػ  » ػػاب ي بػػدت  اػػػةال ا اػػال هشننرتػػػ    ػػتا  آاػػػا   هدلػػ  الد اػػػ  أف زن 
 ي(ٖ)«هرات   هدتسسز      دهف أف رناد      عدس تت  ا السال

دػػػػ      ػػػػػتا   ً شن ػػػػػ  هيػػػػار ) سّػػػػػ ر   شػػػػًني( أف ا دب هالةلبػػػػػةال  تزدػػػػػ ف ا تزا
   لت    ًه هددد    ب أديب ااؼ أه ا  ب  لبةً ااؼي

  شػًني ً يترػتث دػ  أدب  ػػايء  ػ  الةلبػةال  ض ػػ  ً يترػتث دػ   لبػػةال »
 ن زلػػػػال ق  ػػػػاجيف دػػػػ دً  ترت ػػػػع دلػػػػ  ا دب   ػػػػاب يترػػػػتث دػػػػ  أدب  ػػػػزهج الةلبػػػػةال 

اب أف ت ت ػػػاب أه ه بػػػ دف اػػػ   ضػػػاب هااػػػتة تد ػػػ  ان، ػػػال  ػػػ  دهف ا اػػػار  هيبػػػترس
 ي(ٗ)«تدااب ري لتت  ا ن ددة مبةاد    ب   ؿ لة لت   حت  ذرائع الت بسم ال ل ً

                                                 
 يٕٙا  تر الب  ا  ص  -شّس  ( (ٔ
 ئٕٖإ اا سم  زضااي     لال اإل ب ف  ص ( (ٕ
 يٜٕ  صٕٕٔٓهت  دار النتسال ال ا سال    ا دب الةلبةً   ًن  -إ اا سم  -ا لت  يديا ( (ٖ
ا نظ ػػال  -  شػًني  سّػ ر  ف  ية ػػا ا دب  ت دس ػ ت ق الةلبػةال ا د سػػال  تػاأل ددزيػا شػػا    ػًنهت ( (ٗ

 يٖٛ  ص ٜٕٓٓال ا سال للرترتال 
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إذا  ا دب هالةلبػػػػػػةال شػػػػػػ بف  تاػػػػػػ هراف  ذنػػػػػػ  شػػػػػػ بف  ػػػػػػ  أشػػػػػػ  ؿ اإل تػػػػػػ ج 
الة ػػػاة(  ػػػً  -اللرػػػال  -الت ػػػع  -التػػػ رياب  -ا سػػػ ة  -اإل بػػػ ف  -اإل بػػػ ا )الت ػػػع 

 دب هالةلبةاليال دايم ا  رتضال  ٌن ا 
 ساػػػػب النظػػػػا إىل الػػػػن  ا ديب دلػػػػ  أ ػػػػ  ع ،ػػػػال  تاػػػػتدة   تةاػػػػاة ه نةترػػػػال »

ه تس نال    ا هدًًت هإزن ءات  ًه ينظا إلس   اد  ظ ـ  ت   ػاب   ثػا   ن اػا  
 ي(ٔ)«هأدهات  ه نست  ا رل ال

 ػػػ  دا ػػػ  الةلبػػػةال تتديػػػاب اللرػػػال   إ ػػػ  يػػػتد   ق ا دػػػال لػػػ دب دائ ػػػ     ف 
 ػػد الػػحي شنػػنمج الةلبػػةال هدستػػ  الرتادسػػتي  هدهف  ػػحا الػػددً ت ػػدمج الةلبػػةال ا دب 

 ػػػاد تة  ػػػالي  ف ا دب هالةػػػ  د د ػػػ    ػػػد هاػػػت  ال ػػػ در دلػػػ  د ػػػ  ا  ػػػىن )  ػػػىن 
 التاا ال اإل ب  سال ق تاادستيتت (ي

إذا   نػػػػػ ؾ تػػػػػاا   داالػػػػػً رن ػػػػػع الةلبػػػػػةال ا دب  ا دب أضثػػػػػا دًلػػػػػال إذا ضػػػػػ ف 
 دب،ال ا دب الةلبةال يؤاؿ إش  يل  يبترا التد،ا دنت ي  لبةس   هل   يؤاؿ

هرنػػػم الت ػػػػ ين هالتبػػػػ ض  اللػػػػحي  دا تت ػػػػ  ال ب،ػػػػال  ػػػػٌن ا دب هالةلبػػػػةال إً أف 
  حي  ا  لٌن ض ان دائ    ق ا لال اااعي

ه ػػػػػحا  ػػػػػ  د ػػػػػاب أ بعػػػػػدف يبػػػػػتد ت ا داء   ػػػػػ اب دػػػػػ ـ هال ػػػػػ ااء حتتيػػػػػتا   ػػػػػ  
التنػ  ا؟  ػػاب ذتػػال إ    سػال للا ػػع  سنت ػػ ؟  ػاب  نػػ ؾ اػػتهد رتتدريتػ   هالبػػؤاؿأل ر    ػػحا 

   الال؟
ً شػػل أف اإل بػػ ف  ػػ رس التةلبػػا  نػػح ال ػػتـ  يػػ ّس    نػػ  لةتػػم أ  ػػ د هدػػدد  

 مببتدايت  ا اب،سال ها  ا سال هاًدت  دسال ض  الي
ً  إً أاسػ ت   ه،ت اتب   الةلبةال الت لستيال مبتا   النب ً  أي أ ػ  ر تػرتؾ  ػ 

 يؤاهل  ال  ـي لن  

                                                 
 يٜٕ   ص ا  تر  ةب( (ٔ
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ا اػػبؽ  -درس )الاايضػػس ت « ام تدريػػال»)أ بعػػدف( دلػػ  يػػدساب ا ثػػ ؿ ق ضتػػ ب 
ً  إً ضػػػػػ ن  ق النبػػػػػا  -الةػػػػػ   -البس يػػػػػال  -اًدت ػػػػػ ع  - ا دب(  سػػػػػ  ر يػػػػػرتؾ  ػػػػػ 

الةلبةًي إً أف ا دب ايت  ػ  دلػ  اًاتػداء    ل ت  ػال ا د سػال ادتد ر ػ  شػ ب  ا اػ   
 أـ رهايال هل  تااوت  هر دز  ي -دًن يداء  ض    ش اا  أـ  باا      أش  ؿ الت 

 تن ؾ   ػ  اآلراء هالنظػاات البػ رسال  الػا ا هلػ    ػاب ا دب دػ  الةلبػةال 
  ستم د ب دل  ا دب  ت     رغ  ػ  ا ن ػا هال  ػاب  لت بػ   ا سػ ؿ هالت ػدرات 

 الح نسال الدا ساليي
ً  أد سػػال ه نػػ   تبػػ ءؿأل  ػػاب أ بعػػدف  سلبػػدؼ  ربػػب   أه لسبػػ    هراتػػ  أد ػػ 

 ا س سال؟ أه لسب  ا هد ال حتةال رت لسال اندرة؟
ايػػػػتلت دا ال ػػػػ ا ق الت دػػػػًن دػػػػ   -،دػػػػاب أ بعػػػػدف  -ه  ظػػػػم  بيػػػػةال السػػػػدانف 

 -أ دػػ ده،لس   - ا نسػػتس  - ًنا،لػػس    -دلػػ  يػػدساب ا ثػػ ؿأل  -أ  ػػ ر م الةلبػػةسال 
بػػسال( اسػػ  دػػرب  ستػػ  دػػ  ال ثػػًن  ػػ  ه ػػد ًنهس الػػحي هضػػع  لر ػػا )اإللسػػ ذة ا هدي

 ا    ر الةلبةسالي
 ػػاب ا ػػ   تبػػت سع الةلبػػةال أف ت ػػسن   سػػتا  دػػ  ا دب؟  ت ػػ  ا هلػػ  الةلبػػةال 

 عاد ا دب    الد ب   بسهك ا دب ات       الن  حةي
را ػػا ال ػػ ا اإل بػػ ف  نػػح  اػػا التػػ رياب هزتلػػ  أ  ػػ ر  ه  ػػ دا  هأا يسبػػ   ه،ػػت 

   سػػػ د   ،دػػػاب أف تد ػػػا النػػػدر  هنػػػاب يداضدتػػػ   نػػػح   ػػػدئت  يػػػدا الةلبػػػةال  هدػػػرب دػػػ
 هتتردت  هحتدهل ي

 ةسػػاب ال لػػم هالةلبػػةال  بػػت سع أف  ػػترؾ  ػػح  »ق  ػػحا ا دضػػدع « نديػػد»ي ػػدؿ 
ا   ف ال ثًنة ا نثػدرة ق أحنػ ء الددػدد  الػا ي  ػةت  ال ػ دا اسن ػ  يرػين  ه ػته   ً 

ةتػػػػػم   ػػػػػىن  ػػػػػح  البػػػػػ ةد سال ال ػػػػػربر   بػػػػػت سع أف  بت ػػػػػا ال ػػػػػدف ا  س ػػػػػً  هأف  
هيػػػسهك يػػػـد ،ايػػػب أه   سػػػت  س ػػػدمج  ػػػ  ا   ػػػ  أف تلت ػػػً  سػػػ  ا اػػػ لال ال ػػػ ايال  ػػػ  

 ي(ٔ)«إهل   ت ال لم هالةلبةال
                                                 

  دار الة ػػا ال ػػايب لل د دػػال ٕنديػػد  ج  ـ   بػػ ئاب  لبػػةال الةػػ  ا   اػػا  تػػاأل يػػ  ً الػػترهيب  ط ( (ٔ
 يٙ٘ٔ  ص ٜ٘ٙٔهالن ا  د  ا 
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ًه  نب  ) ستدا( الةسلبدؼ ا  ػ ا الػحي اػ هؿ الػا    ػٌن ال ػ ا هالةلبػةال  
دػ  ال ػسن   سػتا  دػ   تن ؾ دب،ال د ا أ ػتي  اػب اػ رؽ رن ػاب ضػب   نت ػ  دػ دزا  

 اآلااي
ت « الدرػػًنة»ه ػػحا  ػػد ال ػػ دا )ً ػػ رتٌن( ق ، ػػستة  ي ػػاح ال ثػػًن  ػػ  التبػػ ًؤ

 ي(ٔ)الةلبةسال
ـ  أف ت ػػػػػػػػػػًن  نػػػػػػػػػػ   اي د ػػػػػػػػػػا ،ػػػػػػػػػػا  رػػػػػػػػػػاا

 
   لد،ػػػػػػػ  يةلػػػػػػػ  هالبػػػػػػػ د ت ترنسنػػػػػػػ  

ال ػػػ ا  - ػػػ ذا ً يتد،ػػػا ز ػػػ  أد ػػػ ران   ػػػ ذا  ػػػح  البػػػادال ق زهاؿ ا سػػػ ة؟ ا ػػػ    
  لبةس     درة أضربي أ ساب إذا ض ف

أر رن ػػػاب الةسلبػػػدؼ ا  ػػػ ا ) سرػػػاب( ال ػػػ ا ضػػػ   الةلبػػػةال  ق تاتسػػػب الةنػػػدف  
 ها اال النثا الةلبةً  اس  ادترب ال  ا  د    الة ا )الة  ال لً(ي

ا   أل  ن  ت    ،دة ا دب   تحا ا د،ػا ي  ػ    ػ اب اػ د ق ال  ػا ا س ػال 
الةلبػةال ق إ  اتػ  دلػ  إ، ػ ء ا دب تةسػمج ،ديال  ه ً اإلشن ف   ػدة ا دب  هضػهف 

 ض ةت  أ  ـ  حا ا  م ال ديي
ه ػػ   نػػ  دػػ ءت ددػػدة الةسلبػػدؼ اإل  لسػػزي ) دايتتػػت( إىل ضػػاهرة اًلتاػػ ء إىل 

 ال  ا للت دًن د  الةلبةال  هد          ست ي
إف  اد الدد ال  ااء  د دلساب   دي ، عع دل  أ ػم ي ػربهف دػ  اػتس إ بػ ا 

 د ساي
  أف ت ػ رؾ ا دب هالةلبػةال «   ال  ا»هلس  نايد   أف يب ً )أري د( ضت    

 ً ي  سب ًه ي ن      ،س ال الةلبةالي
 ترديػػاب الةلبػػةال إىل  ػػدع  ػػ  ال ت  ػػال ا د سػػال  ػػ  ،دػػاب )   ا ػػ س( « دريػػتا»ا  ػػم 

الػػحي زنػػاص دلػػ  الت بػػل   دس ػػال  ن  سػػال د لسػػال  نرػػترة  ػػ  النزدػػ ت ا  بعد سػػال 

                                                 
  ا ؤيبػػػال ال ا سػػػال ٜٚٛٔهيلسػػػل  رينسػػػ    ظايػػػال ا دب  تػػػاأل  سػػػً الػػػتي  اػػػدرً  ابػػػ ـ ا  سػػػب ( (ٔ

 يٖٛللتراي ت هالن ا  ص 
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أف ي ػػػدف «    ا ػػػ س»ها ريػػػ سال  ه ػػػ  الت  لسػػػت ال    سػػػال الد اثػػػال دػػػ  ال  لنػػػالي أراد 
اػػدب ال دس ػػال « دريػػتا»للةلبػػةال ا داػػستت   ض ػػ  أف لػػ دب ا داػػست ي ل ػػت اجتػػ  

 ام  لسال ال ةسلال إبيس ح ا  ىن  تءا     اللرالي
   ت  هدريتا ي رتؼ مب   ٌن الن ٌن ا ديب هالةلبةً  ػ  ااتب ػ ت ه ػ  ت ػ »

هل   ًاظ أف  ن ؾ ختد ػ   يت ػ عع  ستػ  الن ػ ف   ػب سنلػداف  ػ  اللرػال ال ػ ايال  ض ػ  
 ي(ٔ)«ً ين    ف د  الرب نال ا ن  سال

الةلبةال ً تايت أف ت اؼ الز     اب    حت  الز    ه   هراء الز   ه ػ   ػد لػس  
  ز  ف  ق د ا ضاب  لبةال ش ا انضاي

هق ا دب اإل بػػػ ا  ت  ػػػا  ػػػحا الت ػػػ لا هالت ػػػ  ا  ػػػٌن ا دب هالةلبػػػةال ق »
ال ػػػ ا ض ػػػػ  ق النثػػػا ضت  ػػػػال  ه ػػػحا  ػػػػ  يةبػػػا مػػػػدء ال تيػػػت  ػػػػ  الةبيػػػػةال ها داء إىل 

ي هالدددديدف ي ل دف أذنسال ضػربر دلػ  (ٕ)«ا  داع الاهائسال للت دًن د  أ   ر م الةلبةسال
   دػػ  الددػػدد اإل بػػ ا تيػػلدب اػػً   ػػل   هلػػًد الاهايػػال الةلبػػةسال   داػػةت  ض ػػة

 الاهايال    ا ت ات الدددديال  ادتد ر   تس را   لبةّس  ي
ا    شن   التادؿ إىل د ر الةلبةال    ابؿ ا دب   تن ؾ تد دؿ ، ئم  ٌن  ػ  
 ػػػد  لبػػػةً ه ػػػٌن  ػػػ   ػػػد أديب  ه ػػػحا يؤضػػػت دلػػػ  عدس ػػػال ال ب،ػػػال هيؤضػػػت دلػػػ  دتلسػػػال 

 لةلبةال ها دبيال ب،ال  ٌن ا
    ن  شن نن  ا تي  د  ا دب الةلبةً  ادتد ر  أاػت ا ةػادات الػا تن هلتتػ  
ً  للتػػػػتـ هالت ػػػػدي  هالتة سػػػػل  هحتػػػػار   لبػػػػةال  ػػػػ    ػػػػت ا تاوػػػػال  هالػػػػا شػػػػ ل    ػػػػد
ت ا اضزيػػػال الػػػا حت  ػػػ  ق الث   ػػػال الرا سػػػال  لبػػػةس   هأ  دلددسػػػ     -اإل بػػػ ف  ػػػ  ا  ػػػًد

رث ا سثدلػػػددً ا تػػػس   دػػػرب آلسػػػ ت   ايػػػال  نتاسػػػال  ه سػػػمج ا ه ػػػ ـ هختلس ػػػ   ػػػ  اإل

                                                 
  ا ؤيبػػػال ال ا سػػػال ٜٚٛٔال ا دب  تػػػاأل  ػػػً الػػػتي  اػػػدرً  ابػػػ ـ ا  سػػػب هيلسػػػل  رينسػػػ    ظايػػػ( (ٔ

 يٕٛللتراي ت هالن ا  ص 
 يٚٔ  ص ٕٗٓٓ ب  د   دري   أيالال ال ت  ال  تاأل   س ال  ن ست  دار ضد   ؿ للن ا  دار  سس ء ( (ٕ
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اإليتيدلددسػػال  هت ايػػال ا  ا ػػ  ال   سػػال ا دنسػػال دلػػ  ال ػػدة هال نػػا    ػػ اب الةلبػػةال 
 الن ريال ) ست  ( أاتث ا  با  ق ا ب ر ال دا ا  اقي

بػا الػرتاث ت اس ال  س ال  ع الت  لسػت الةلبػةسال  ا تتػ   هتن«  ست  »دسن لددس  
ق حت ػػػسم «  ست ػػػ »ا ستػػػ  سزي ً ه ت ػػػ   ه ػػػد ده ػػػ   اػػػ دا اػػػ دـ   ػػػح   ػػػً عاي ػػػال 

دػػػ  ال ب،ػػػال الدعسػػػتة  ػػػٌن الةلبػػػةال ها دب  هادتػػػػرب «  ست ػػػ »ا   ػػػ ر  اسػػػ  دا ػػػع 
دة الرتادسػتاي» س نال الة ا دل  ال  عةال أ اا  ا ًنا   ق ضت     ض ػ  ددػ  إىل دػتـ « ًه

ابػػ ب الددػػتاف  الػػحي شنثلػػ  ا دب  هإىل اػػاب ا  سػػلال  ػػ   اإليرػػ ؿ ق الة ػػا دلػػ 
اػػػػػبؿ ال ػػػػػددة إىل  ػػػػػ  ي ت ػػػػػاب ق أ ةبػػػػػن   ػػػػػ  دن اػػػػػا  تائسػػػػػال  لبرت ػػػػػ ؼ  ػػػػػ   دػػػػػع 

 ي(ٔ)ال  عةال
ه ظاايتػػػ  الثدريػػػال أذنسػػػال ضػػػربر ق  ػػػ  يت لػػػا ا دب «  ست ػػػ »ل ػػػت ض  ػػػ  لةلبػػػةال 

ي تػػرب ال ندلػػال  - (ٕ)ٕٜٚٔهويسبػػ  لةلبػػةال  ػػ    ػػت ا تاوػػال  ضتػػ ب  دلػػت الرتادسػػتاي 
ا هىل الػػػا  اا ػػػ   ست ػػػ  ق هدػػػ  ا ةػػػ  سم الةلبػػػةسال ا هره سػػػال  ًه يػػػس    س ػػػ  يت لػػػا 

 الة  ها دبي
 «ي  حا ت لم زرادش » ست   ،تـ  لبةت    درة ياد رهائً ق د ل  

أان أ  ػػا إذا  أان  ددػػدد  ،ػػ ؿ أدب ا تاوػػال أان أور »ه ثل ػػ  ، لػػ   لبػػةال ا تاوػػال 
هإف الػػحي  ي ت ػػةدف هددديػػال يػػ رتا  ػػ  «ي إذف أان  ددػػدد  هأان أدتػػاد إذف أان  ددػػدد

 ابؿ رهاايت    م أضثا   ثًن    الحي  ي ت ةد      ابؿ الدددد هال تـي

 األدب الوجودي:

إ ػػ  ا دب ي  ػػا اػػًن ال  ػػا دػػ  ذاتسػػال الةػػاد  اسػػ  يػػرتدم « يػػ رتا»ي ػػدؿ 
شه   ق ال  ا د  ذاتسال ام  دال اػٌن يػرتدم  أد ا تارتال    لب ام  دال  هضحلل

                                                 
 يٚٛهيلسل  رينس    ظايال ا دب    تر ي  ا  ص ( (ٔ
 يٛٚ  تاأل ش  ا اب  ددست  دار ا دار للن ا هالتدزيع  ص ا ظا  ست     دلت الرتادستاي( (ٕ
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ي الةسلبدؼ ها ديػب يتبػ ءًف ر   هدػت ال ػ ر؟  ػ  حنػ ؟ (ٔ) ة  الرترتال    لب الةاد
إىل أي  حن  ي ئاهف؟    ا ػدت   ػ  ا سػ ة؟  ػ    ػىن ا سػ ة ه رزا ػ ؟ ضػاب تلػل ا يػالال 

ل لػا ا ستػ  سزي ً ها لػ عاة يتن ههل  الةسلبدؼ ها ديب هال  دا     سػ ة تةػاض دلسنػ  ا
 الدددديالي

هالةسلبػػدؼ ها ديػػب يدادتػػ ف الػػز   ا   دلػػددً  ذلػػل الػػز   الػػحي ي ػػا  سػػ  
ه ػػ  « أان»ال ػػ دا ها ديػػب هالةسلبػػدؼ دػػااة  هدتػػ   لددػػ  أ ػػ ـ ا  لػػا لستبػػ ءؿ  ػػ  

؟ هالػػز   ا   دلػػددً ق ا دب يػػؤاؿ  لبػػةً ا تسػػ ز  ضل ػػ  أدرضػػ  الػػحات «أضػػدف»
   آيلال للب دط  هأدرض   ت  ال الدر  د  ا  س اليت 

 ه    ن    اح البؤاؿ اآلك   اب ي رتا ا ديب يتن ،   ع ي رتا الةسلبدؼ؟
ي تػػػرب يػػػ رتا هااػػػتا   ػػػ  الددػػػدديٌن الػػػحي  دبػػػتها اػػػًن جتبػػػست ا  ػػػت ر ا دب 

«  ػػ  ا دب»الةلبػػةال  ل ػػت ت ػػاؽ    ػػا لإلد  ػػال دػػ   ػػحا البػػؤاؿ  ػػ  اػػبؿ ضت  ػػ  
ت ا ي يػػسال  هإف ضػػ ف  ت ػػ  ا ي يػػً تدضػػسمج اػػلال ا دب   سػػ  أدػػ ب دػػ  التبػػ ًؤ

 (ٕ)اًلتزاـ    ذا   تْب؟ هل       تب؟
هجتػػػػػتر اإلشػػػػػ رة إىل أف أدظػػػػػم جتػػػػػاب للة ػػػػػا الةلبػػػػػةً ق الاهايػػػػػال ر اػػػػػت ق رهايػػػػػال 

ا  ػػداب  -الػػحاب  -ال ػػ ددف  -البػػ  ال  -اإلضػػ  ال إىل )درهب ا ايػػال « الرثسػػ ف»
 (يا رل ال

الرثس ف  د اب  لبػةً ض  ػاب   ػً درا ػ   لبػةسال اػ دة  ت ػرب دػ   هيػ ة اإل بػ ف 
ا ته ػػاب ا  تلػػػو اهل ػػػـد ها يػػالال  هالترػػػتايت ا ست  سزي سػػػال   ػػً ت ثسػػػا دػػػ د  دا،ػػػا 

 ي(ٖ) لبةسال دتيتة

                                                 
    تدػػػػال ا  لػػػػد ا  ػػػػايال  ٜٛٙٔيػػػػ رتا  دػػػػ ف  ػػػػدؿ   ػػػػ  ا دب  تػػػػاأل ش ننس ػػػػً  ػػػػبؿ  ال ػػػػ  اة ( (ٔ

 يٕٛٔص
    تدػػػػال ا  لػػػػد ا  ػػػػايال  ٜٛٙٔيػػػػ رتا  دػػػػ ف  ػػػػدؿ   ػػػػ  ا دب  تػػػػاأل ش ننس ػػػػً  ػػػػبؿ  ال ػػػػ  اة ( (ٕ

 يٚٔص
 ئٜ - ٖٛا ظا ي رتا  د ف  دؿ  الرثس ف  تاأل يتساب إدري   الن شا ن لس  ر  ص ( (ٖ



 فلسفة األدب

311 

 

يػػ رتا ا ديػػب  نػػ  نػػاب ه سػػ   لبػػ رتا الةسلبػػدؼ  ه ػػً  ةتػػ ح   ػػا يػػ رتا  ه ػػ  
 ي(ٔ)سال ضث  الأضثا الاهاايت الةلبة

 دذا التهار أه الرثس ف  ل ن  لػس  ا لػال ق الػنة   »ق الرثس فأل « ي رتا»ي دؿ 
 اب  د    سال لل دس ال هال ػدف  هإف الرثسػ ف لػس  قف   ػهان أاػ  أف  نػ ؾ دلػ  امػتار 

 ي(ٕ)«دل  الاا  تٌن اديل ق ضاب    ف  إدن  أان ه س 
إف رهاايت يػػ رتا  ػػً أد ػػ ؿ أد سػػال  ت   لػػال  ه ػػً   ػػد ال  ةلبػػةت  الػػا ت ػػاح 
ا بػػ ئاب الػػا ت ااتػػ  الدددديػػال  ػػ  اػػبؿ  دا،ػػا   ػػايال هالتػػ يل ال ػػدر ا س لسػػال الػػا 

هلػػ   ت ػػال  زهدػػال أد سػػال ه لبػػةسال ي ػػ ب ت بػػس ت  أه حتلسلتػػ  إىل « يػػ رتا»ايػػتلت ت  
 بةً  هالةلبةً يثاي ا ديبيش ست     اب  نت   أي ا ديب يثاي الةل

ً   لبػػػةس    ػػػ ذا أدػػػسن؟ هالػػػتهار الا سػػػب الػػػحي ي ػػػسب   اهايػػػال الرثسػػػ ف ت ػػػاح يػػػؤا
 اإل ب ف دنت   ً رنت ردا  ياي    دل   حا البؤاؿي

ضػػػ ف ا ضثػػػا  لبػػػةال   تػػػد ً « دهيتديةبػػػ ً»ًه أاػػػت يبػػػت سع أف ين ػػػا أف 
هإدن     أداب أف يدااب ريػ لال  لبػةسال ي تب    أداب ا ت ال ا د سال أه ام  لسال      

   ايال إىل ال  رئي
ً  ايت  ػػػ ؼ « ديبتديةبػػػ ً»اػػػ هؿ  الدرػػػ  دػػػ  اإل بػػػ ف ق اإل بػػػ ف   ػػػ ه

يلدؾ اإل ب ف  ادتد ر  ض ئن   نًن  ن  ػً  الس ػ    ػ  ا اػبـ ها ػدؼ ها ر  زنػ هؿ 
 دائ    الدر  د  اًرتداء  ه د ً ياتدي  ه د يترؾ يدب الظ هي

دتربت رهاايت     الاهاايت الةلبةسال الدددديال  الا د ب    ث  ال ا ًن هال ػا ا
ا  ػػػػػػىن ا  لػػػػػػا ق تنػػػػػػ نم هدايل تس سػػػػػػال  اسػػػػػػ  ،ػػػػػػتـ تػػػػػػاااث  أاب،سػػػػػػ   إ بػػػػػػ  س    ه ػػػػػػىن 
شل ػػس ت رهاايتػػ  دلػػ  أيػػ س ا يػػالال الػػا تػػتهر ق أذ ػػ  م  هالػػا حتػػتد   ػػ ئا م  

 سال     ر  ت تدة  هرهاايت   ست  د ا  لبػةً اس  حتدؿ ا    ؿ دنت  إىل أ داؽ 
                                                 

 يٜ٘إياي    ادخ  ي رتا  تاأل ش ضا ان لبً  دار الة ا  ال   اة  دي ت  ص ( (ٔ
 يٕٛي رتا  د ف  دؿ  الرثس ف  ا  تر الب  ا  ص ( (ٕ
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دػرب  ستػ  دػػ  تػدان اإل بػػ  سال   ػ   نػ   ل ػػمج ق رهاايتػ  رتسػػع ا اػدات ههيديػػتت   
اػػػػدت ا ت ػػػػ ئم  اػػػػدت ا ػػػػؤ     -هاػػػػدت ال بػػػػدة  اػػػػدت الػػػػـا  اػػػػدت ا ػػػػاي  

اػػدت ال  ػػاب  -اػػدت ا بػػسمج  اػػدت ال ػػس  ف  -اػػدت ال ػػة ال  -اػػدت ا لرػػت 
 ادت ا ب(ي -  هادت الرايزة ادت ال تدة -

تف ضت اتػػػ  ادلػػػ    ػػػي ا  ػػػ ا  ه ػػػً  ػػػحلل « دهيتديةبػػػ ً»هت  ػػػ  دظ ػػػال 
،  لػػػال  ضثػػػا  ػػػ  ،ػػػااءة هحتلسػػػاب هوهيػػػابي ه،ػػػػ ؿ دنػػػ  ) اهيػػػت( ت ػػػ    لػػػم ضدػػػًن ق دلػػػػم 

 ا  لم الداست الحي ايتةتت  ن ي«  ست  »النة   ه، ؿ دن  
النبػػدال يل  ه ػػحا البػػا يندرػػً أف ي ةبػػا إف اإل بػػ ف يػػا « ديتديةبػػ ً»ي ػػدؿ 

أف ي  ػػاح  هيػػدؼ أ سػػً اسػػ ك ضلتػػ  ق  ػػحا الدرػػ  دػػ   ػػحا البػػاي  ػػ  أيػػ  دػػ ء 
 (ٔ)اإل ب ف؟ ه    د اإل ب ف؟ هإىل أي  ا  ًن؟

ا ػػػ   اإل بػػػ ف إشػػػ  لسال نػػػًن ،  لػػػال لل  ا ػػػال هالتةبػػػًن  ً شن ػػػ  التندػػػؤ اػػػ   ه ػػػً 
« اماشنػػػػال هال  ػػػػ ب»البػػػػددسال  اػػػػ هؿ ق رهايػػػػال  لسبػػػػ  شػػػػسا    ػػػػ داي  ا ضػػػػ    لل ػػػػدا ٌن

ال  ا د  التها ع ا ي يسال للااشنال هاإل ب ؾ  ة دلت   ا هؿ  ب  الاهائػً هو لػ  
النةبً هالةلبةً ال  سا أف ي ػتـ    مػال  ةبػسال  نسػال دتيػتة ل   ػ د هالػتًًت الػا 

  ا  ػػ بت تػػؤدي إىل اماشنػػال  اسػػ  يدرػػ  دػػ  الةستتػػ  النةبػػسال  هتة سػػل اػػب 
 اًدت  دسال هاً،ت  ديالي

يتب ءؿ  اب دا ع اماشنال  د ال  اب الػحي أدلػ  دتػاد   أ ػً ا  ػ دا  أـ ا   ػ ر  
أ ػػد ال لػػب؟  ػػ  يتر ػػاب ال  ػػ ب  ػػاب  ػػد الة ػػا  أـ الةبػػ د  أـ ،ػػدمج اإل بػػ ف  ه ػػاب 

  ن ؾ دب،ال  سنت  ؟
 رهائس  يا     ن ؾ تداااب  ٌن رهايال   تد ال  لبةس    ه لبةال   تد ال 

                                                 
   ػػبي ٕ  ط ٕدار ا ػػ  رشػػت   ػػا دهيتديةبػػ ً  ا  لػػ  )ا د ػػ ؿ ال   لػػال(  تػػاأل يػػ  ً الػػترهيب  ( (ٔ

 يٕ٘ت  ص 
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اماشنػػػال أد ػػػا  ػػػ  أف ت ػػػدف  ػػػاد ، تػػػاب ه  تػػػدؿ  هلسبػػػ  ، ػػػال  دلسبػػػسال   نػػػ ؾ 
  ددال    ا يالال الا ً تنتتً ادؿ ال تالال  هأيالال ال تالال ً تنتتػً دت  ػ   ض رػ  اة 
ا    ا ها ر  ا الا ً تنتتًي إف دها ع اماشنال الس     ال دا اب البس دلددسال ا اضدػال  

 إودػػػػ ت الػػػػحات  هايػػػػت  دة ال اا ػػػػال اإل بػػػػ  سال ا ة ػػػػددة  ػػػػ  اػػػػبؿ إرا،ػػػػال هالاندػػػػال  ػػػػ  
 الت  ءي

اماشنػػػػال هال  ػػػػ ب تت رػػػػدر اػػػػدؿ اإل بػػػػ ف الػػػػحي ينلػػػػاط ق دػػػػ ر  هق هدػػػػدد ً 
يةت ػػػػ   دػػػػ ر البدػػػػتهر هالب  ػػػػىن  هالب   ػػػػدؿ دػػػػ ر ال دػػػػ   اػػػػدؿ ذلػػػػل اإل بػػػػ ف 

 ال ضربريا ت ظً   تحا الت ظً اإل ب ا ي اح أيالال  لبةس
ي ػاح البػؤاؿ الددػددي ا ادػب  ػ  أان؟ ه ػ ذا أريػت؟ ه ػ ذا  (ٔ)هق رهايال )ا  ػ  ا(

 أدسن؟ ا س ة ا هيال دد  ء ً   ىن هل ي
  ػاأ  ستػ  اػااال ردػاب يرػدص ق أد ػ ؽ ذاتػ    تػدتاا   «  حضاات  ػ  ال دػد»هق 

ت د  اس ت  الت  تالي  ق اس ة ً دتهر  نت   اس  ي اح تب ًؤ
إف ال دس ػػال ً شن ػػ  الد،ػػدؼ ق هدتتػػ   هيؤضػػت أف »ت ػػ ر  لحاتػػ  ،ػػ ئب أل هدػػ  اا

 ي(ٕ)«ا دت ها ر ا ابف ً   لال  هحن       ر  دنت   الد ا
هق رهايػػال )اآلف(  نػػ  يت ػػاض لبػػؤاؿ ا ػػدت  إ ػػ  اآلف  نػػ  ق  ػػحا ال ػػ ر  هل نػػ  

   ت د، ئا   تهدة يس ًن إىل  آؿ آاا  د ر  تلايي
يػػػال )ال ااػػػ ر( يةػػػاّغ ديتديةبػػػ ً ضػػػاب أ  ػػػ ر  الدددديػػػال  اسػػػ  التة ػػػًن هق رها

  اب ارًنة هضدًنة  ػاض ضػاب هدػً  ػد  ػاض  إ ػ  رهايػال اًنػرتاب هالتنػ ،  الػا ،ػتر 
 لإل ب ف أف ي س ت ي

                                                 
  دار ٕ  ج ٜ   ػػػا ٕديتديةبػػػ ً  اماشنػػػال هال  ػػػ ب  ا د ػػػ ؿ ال   لػػػال  تػػػاأل يػػػ  ً الػػػترهيب  ط ( (ٔ

 يٕٛا   رشت   بي ت  ص 
 يٖ٘ا  تر الب  ا  ص ( (ٕ
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ًن اإل بػ ف   ةستػ  « ا ادة ض را  زهؼ»هق رهايال  يتن هؿ ال س اي امد ايال الا حت 
)ال  عةػػػال( ه ػػػٌن الرايػػػزة  اسػػػ  يػػػتهر  ػػػٌن ا اػػػدة الػػػثبث اػػػااع  ػػػٌن ال  ػػػاب  هال لػػػب 

 ي(ٔ)ادار  لبةً د سا  ضاب  نت   ي رب د   د،ة     ا س ة هالدددد
ه ػػػد ض تػػػب ه سلبػػػدؼ هدػػػددي  دػػػرب دػػػ   لبػػػةت  « ألدػػػًن ضػػػ  د»ه نػػػ ؾ أيسػػػ   

ال دثسال درب ا دب      ؤلة ت  رهايال )الرايب( ه ً إاتر شل س ت ال اف ال  ػاي  
ت سن  دد      اًنرتاب ق د ر تبدد  ددثسال   ل ػال  هانػرتاب  ةبػً هادت ػ دً الا 

هديػػػين  ي ػػػ ا  ػػػ  ابهلػػػ  الةػػػاد   ػػػتـ ا ت  ئػػػ  لت  ػػػ   ه ػػػ  يبػػػدد   ػػػ  ،ػػػسم ه دػػػ دئ  
 سةسػػػاب اً  ةػػػ ء هاً  ػػػزاؿ ض لرايػػػب  هي ػػػدر ضػػػ  د ق  ػػػح  الاهايػػػال ا ػػػداء اإل بػػػ ا 

هل ت عاح )ض  د( البؤاؿ الت يلأل  اب ذتال ق ا سػ ة ي (ٕ)تلداف يدداء دل  لدااليف يدداء
إف  ػػحا ال ػػ ر » ػ  يبػػترا ال ػػسن؟ إف ا س ػػال ا ػدت ت  ػػا لنػػ  ددثسػػال ا سػ ة  ي ػػدؿأل 

ددثػػً  هال دػػ  دنػػت   ػػد ذلػػل ال ػػااع ال ػػ ئم ق هدػػدد اإل بػػ ف هال ػػ ر  ضػػاب ردػػ   ػػ  
  ػتي  إ ػين أاػب ا دت ي    ق نًنك دل  ا س ةي إ ػين نسػدر    ػ  يس س ػدف  ػ  

ا سػػ ة ادػػ   رتػػ    ً أيػػت سع   ػػ  إً أف أضػػدف أان سػػ  ي هل ػػ  ا ػػدت  ك لسل ػػا ضػػاب 
 ي(ٖ)«شًء  إف    يت  ين ده     د   ا أ   ران د  ا دت

ل ت درب دػ   ػح  ال دثسػال ق أيػ درة يػسزيا  هالرايػب  هال ػ ددف   تػد يػار أف 
 امتػػػػال ا اػػػػار ي ػػػػا ا ػػػػدت   ػػػػ   نػػػػ  ا سػػػػ ة تتاػػػػ  إىل التػػػػدؿ هإىل البدػػػػتهر هق

إ ػػين ً أؤ ػ    ػػًء هأف ضػػاب شػػًء ددػ   هال دثسػػال ها،ػػع  ةػػاهض »ي ػاخ ضػػ  د ،ػػ ئب أل 
ً   ؿ للةاار  ن   ه     يار أف ا دت هاػت  ا  س ػال ا  ل ػال   ػ   نػ  ت  ػ  دػتـ 

 ي(ٗ)«دتهر ا س ة   ف ا دت يس سً دلست  د دب  أـ آدب  
                                                 

  ٔ  ح ٕٙ   ػػا ٕدهيتديةبػػ ً  ا اػػدة ض را ػػ زهؼ  ا د ػػ ؿ ال   لػػال  تػػاأل يػػ  ً الػػترهيب  ط ( (ٔ
 يٚٚدي ت  ص 

 يٓٛ  صٖٜٚٔ( ض  د  آلدًن  الرايب  تاأل ال ً  ااد  دار اهلبؿ  ال   اة  (ٕ
 يٖٛض  د  آلدًن  أي درة يسزيا  ا ادع الب  ا  ص( (ٖ
 يٚٛ  صٖٜٛٔض  د  آلدًن  أي درة يسزيا  أ س  زضً اب   دار   تدال ا س ة   ًنهت  ( (ٗ
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اإل بػػ ف  ػػد ال ػػ ئ  الداسػػت  -ا ػػدت   ػػتر ،لػػا هاػػًنة لإل بػػ ف هل   ػػ  شػػ اب 
إف التة ػًن « يػدسندزا»الحي  اح  د،ة      ا دت      ي ً  بهلال  دت   هض   ي دؿ 

 ق ا دت  د تة ًن ق ا س ة أيس  ي
إف    الاهايال ا تي  الحي ت اض  بهلال ا ػدت هأ   د ػ  الدددديػال  أ سػاب  تػ ج 

ه ػػحا  ػػتا ق ا د ػػ ؿ ا د سػػال للاهائػػً الةا بػػً )آلدػػًن ضػػ  د( اسػػ  »يػػادي هدػػددي  
 (ٔ)«دػػػػػرب دػػػػػ  البػػػػػلايال ال ػػػػػ راال  ػػػػػ  الدا،ػػػػػع ال دثػػػػػً  ها ػػػػػزف ال  سػػػػػا دلػػػػػ  ا  ػػػػػًن

اإل بػػ ا  إ ػػ  رنبػػت  ػػ  يبػػ س  )ضػػ  د( ا ػػزف الةلبػػةً  ق  ػػحا ال ػػ ر  هالبدػػتهر 
   در   ا هيديالي
دتلسػال ا ػدت ها سػ ة ادتد ر ػ    ػ لال     ابؿ ا دب دػ « ض  د»هل ت درب 

  لبةسالي
إف  ػػػح  الن ػػػ ذج الػػػا ،ػػػت   اػػػدؿ دب،ػػػال الةلبػػػةال ا دب   ػػػ  اػػػبؿ الة ػػػا 

 الرايب تتؿ دًلال ، ع ال  دل  أف  ن ؾ جت ذا   سنت  ي
هق ا    اب  الة ا ال ايب     ابؿ ا دب درب د   ح  ال ب،الي هشن ػ  لنػ  أف 

ا سال  ػ  ال ػ ااء هالػاهائسٌن  الػحي  اػ هلدا ق ضتػ ا م أف ي دلػدا أناح     الن  ذج ال 
ء دربت د  أ   ر م الةلبةسالي ً   لبةس    هأد  ؿ  ًؤ  ،د

هالبؤاؿ اآلف تار ضسػا جتلػ  الةلبػةال ق   ػا هأدب أيب ال ػبء ا  ػاي؟ اسػ  
ن ئزيػال   ػ  دتسز ا  اي ق لرػال ال  ػستة هق اػدر   هق لد ػ  ا يػدد  ق  ديػس     ام

 ا دت    اة هادرةي
ل ت ضػ ف ا  ػاي شػ داا  ه سلبػد     ه ػحا يػحضاان   ػ ااء السػدانف الػحي   ظ ػدا  لبػة  م 
ت    شػػػػػ اا   ثػػػػػاب  ًنا،لػػػػػس    ار نسػػػػػتس  أ ػػػػػد ال ػػػػػبء ا  ػػػػػاي شػػػػػ دا ق د  ػػػػػت  هتبػػػػػ ًؤ

ؼ  ددسػػػ  ه سلبػػػدؼ ق البػػػؤاؿ هاًيػػػت ااء هالتاايػػػت هالت لسػػػاب هالترلسػػػاب   ػػػد ا ػػػ    سلبػػػد 
 ال  ساي

                                                 
 يٛٛالب  ا  ص ض  د  آلدًن  أي درة يسزيا  ا  تر( (ٔ
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إ ػػ   سلبػػدؼ ال ػػ ااء  هشػػ دا الةبيػػةال ض ػػ  يل ػػب  ا تتػػ   ػػ  ا  ػػا إىل ر ػػ  
ا سػ ة ر سػ   ، ع ػ    ػ   ستػ   ػ  أر هشػػا   ظتػات لتيػ  النزدػال الت ػ ؤ سال الػا دػرب دنتػػ  

 (ٔ) ق أش  ر    ةً  حا الدس  يؤوا ا دت دل  ا س ة  هيداً أف ي  تب دل  ،رب أل
ًف   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أيب  دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

د  ق درػػػػػسم ا سػػػػػ ة  لس ػػػػػ  دا ا ر أر    تػػػػػد ق  ػػػػػحا الدسػػػػػ  ً يايػػػػػت أف يا ػػػػػً أًه
دة   دتي  ا س ة   ح  ا س ة      ً إً دد   نر   دلت ل ً دندت  ًه

هض ػػػ  دػػػرب ق ، ػػػ ئت   دػػػ  لػػػـؤ النػػػ س ها ػػػ رة اإل بػػػ ف هاتادػػػ  اسػػػ  ق ضػػػاب 
 ي دؿأل (ٕ)إ ب ف )اسداف  تدان(

 هدػػػػػػػػػػتت النػػػػػػػػػػ س ق ددػػػػػػػػػػابيف هيػػػػػػػػػػتابيف 
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه م الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ب أه البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ع 
    ن  يار أ د ال بء ا  اي أف ق الز ت عاي    لللبص  ػ   ػح  ا سػ ة  ه ػحا  

ً  الز ػت  ال ايا يل   أنلب الةبيةال    ػت ،ػ ؿ  ػ  الةسلبػدؼ ا  ػ ا  شػد نت رأل إذا 
 هل دنت هر للدادؿ إىل الب  دةي د ال ايا الداست )لل  دا هللةسلبدؼ( لل  اي 

ي ػػدغ  ستػػ  » إ ػػ  ت ػد  الن ػػدص الةلبػػةسال  (ٖ)«الرةػػااف» هإذا  ػ   ثنػػ  ق ريػػ لال
ا ديػػػب هال ػػػ دا ال د يػػػً ال دػػػًن اباػػػال  لبػػػةت  ق ا سػػػ ة  ه لبػػػةت  ق ا اػػػبؽ  

« اهو بت  اإل ب  سال  ه  ستم ي ػ رف ريػ لال الرةػااف لل  ػاي  ال د سػتاي اإلهلسػال لػتا 
 ي(ٗ)ش دا د ا النتسال اإلي  يل

أ د ال بء ا  اي ر ٌن اةدبٌن  أي اد   ةبػ  ا نػزؿ  ها ػد    ػا  ال  ػ   
 د  ال  ػ   ػاض دلسػ  اةػد  الثػ ا   ػاض دلػ   ةبػ  اً  ػزاؿ هالبػا  ق ا نػزؿ  
هق لزه س تػػ  اػػ هر الػػتيل ها    ػػال  هروػػ  ال ػػ ة هراػػم النرلػػال  ه،ػػت اػػـا دلػػ   ةبػػ  

                                                 
 يٛٚ  صٜٔٔٔا ظا ا  اي  أ د ال بء  اللزه س ت   لتاف ا هؿ هالث ا  دار ا در  دار  ًنهت  ( (ٔ
 يٜٛا ظا ا  اي  أ د ال بء  اللزه س ت  ص ( (ٕ
 ي٘ٙا  اي  أ د ال بء  ري لال الرةااف  د ئ ال ددت الازت     تدال الندر  ص ( (ٖ
 يٚٙري لال الرةااف  د ئ ال ددت الازت     تدال الندر  ص ا  اي  أ د ال بء  ( (ٗ
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هلد يػػ  ال  ػػ  هالبػػا  الث لػػ  الػػحي اػػد  أ ػػد   أْضػػاب اللرػػم هال ػػتس هاػػبهة التػػٌن
ال ػػبء ا  ػػاي  ةبػػ   سػػ    ػػ ف يػػان    لبػػةس    ختسػػاب ض ػػ  ختسػػاب ال ػػ ااء  ػػحا البػػا  
ا س يل الةلبةً ه ػد امبػم  الػحي أضا ػ  الػنة  دلػ  أف تبػت ا  سػ ي هض ػ  أيػلةن  

ر ها  ػػ ئب   ػػ  دػػتف اإل ػػ ب دن يػػال  ها سػػ ة ضاسدػػال  لساػػال ال ػػا ها ػػزف ها  -يػػ      
 نػػػ  دػػػ ءت  زدػػػال ا  ػػػاي الت ػػػ ؤ سالي ه نػػػ ؾ ت ػػػ     ػػػٌن الت ػػػ ؤ سال دنػػػت )أيب ال ػػػبء( 

 ي(ٔ)هشد نت هر
ل ت ض ف يتدد ا سػ ة )أـ د ػا( اات ػ را  هذ ػ   هلػ   هضػ ف زا ػتا  دػ  الػت س  ه لػحا   

ا ت ػػت  ػػدنب  ق ال ػػل هالةلبػػةال  ه،ػػا ضػػت ا اا ػػ ت التينسػػال الػػا ا تػػتدت  ال ػػت  ء ه 
ال تيػػت  ػػ  شػػ  ئا اإليػػبـ هد  ئػػت ي هر ػػ  الػػداً اإلهلػػً    ػػ   سلبػػدؼ هدػػددي  

إف  ظاتػ  ال ػ  لال إىل ا سػ ة  هاإل بػ ف د لػ   نػ   -يتلح ال  اب دلػسب  ق ضػاب شػًء 
 أ،اب ال  ااء إىل الةبيةال هأ،اب الةبيةال إىل ال  ااءي

  ً  هذنػػ    ل نػػ  ً يبػػتلتـ ال ػػ ا الةلبػػةً يبػػتداً الةلبػػةال د  ػػ   ه  ػػتا  هتبػػ ؤ
 ن  اتػػػػ  أه أدلتتػػػػ   هال ػػػػ ا يبػػػػتداً الةلبػػػػةال إ بػػػػ ان  هذنػػػػ    سن ػػػػ  تد ػػػػ  لػػػػ  أدهاتػػػػ  

 هأي لسد  هش ل    تد يد   ش اا ي
هأ ػػػد ال ػػػبء ا  ػػػاي ي ػػػددان إىل ندتػػػ   ه بػػػااسال ندتػػػ  ال ػػػ ايال الاائ ػػػال  الػػػا  ػػػً 

 ً   ا   ضدًنا ي ةلاة ال  ا ا   ا  هيال  لردت  ق ا دب الةلبة
يدلػػػػػ  التػػػػػتاااب  ػػػػػٌن الةلبػػػػػةال ها دب اػػػػػتا   ت ػػػػػت     ت  ػػػػػ     (ٕ)«  هيػػػػػ »ق 

 دضدع )  هي (  د اإل ب ف أه اإل ب  سال ض اب ق دػد ا ،سػ اي  هددداتػ  هأ  ػ ر   
دل   هيرا  هدين  ه لبةت  ه   انت ي هحن  أ  ـ أيالال  ػًّنة  ً يزيػت  ستػ  التة ػًن إً 

 ج  نت  إً تيالال أاار أشت اًّنةياًّنة  ًه سنا 

                                                 
ا  ػػػاي  أ ػػػد ال ػػػبء  لػػػزـه  ػػػ  ً يلػػػػـز )اللزه سػػػ ت(   لػػػتاف ا هؿ هالثػػػ ا  دار اػػػ در  دار  ػػػػًنهت ( (ٔ

 ئٜٙٔ
 ئٜلتهلسا هالن ا  ص  منال إ  ط ٜٙٗٔ  هي   تاأل ش ددض ش  ال   اة   -ندت  ( (ٕ
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يتبػػػػ ءؿ )ندتػػػػ ( ق )  هيػػػػ (  ػػػػ   ةػػػػع ال لػػػػـد دلػػػػـد ال  ػػػػا هت نستػػػػ  ه لبػػػػةت  
 ي(ٔ)هيس يت   إذا دازت رتس    د  تد ًن الب  دة هال  ه سنال لإل ب ف

 لل     ت تـ البؤاؿ الت يلأل  اب ر مج ا  ػاي الةلبػةال هابػا ال ػ ا؟ ا ػ   إف 
 سال ضربريال  ا اسرال  ست  سزي 

ه نػػػ ؾ  ثػػػ ؿ آاػػػا ي ػػػرب دػػػ   ػػػح  ال ب،ػػػال  ػػػ  الة ػػػا ال ػػػايب  ت ػػػثب  )امػػػ اظ(ي 
ايػػػػػت  ع امػػػػػ اظ  ػػػػػ  اػػػػػبؿ  لبػػػػػةت  ا  اػػػػػال الػػػػػا دا ػػػػػ  )ام اظسػػػػػال( ق ضتػػػػػ ب 

أف يدرػػػػػػػا ق دػػػػػػػ ر الػػػػػػػدلبء  هيسػػػػػػػع درايػػػػػػػال  ةبػػػػػػػسال ادت  دسػػػػػػػال تت لػػػػػػػا « الػػػػػػػدلبء»
لةػػػػادي ايػػػػت  ع ق  ػػػػحا ال تػػػػ ب  بػػػػس دلددسال الدلسػػػػاب  هآاثر الدلػػػػاب دلػػػػ  الت ػػػػع ها

 الب اا ا لًء الة   ال أف يةلبا الدلبء  هي تـ  لبةال د  الدلاب هالدلبءي
ي ػا )امػ اظ( الػدلبء تهاػ ؼ ،دسرػال   ت ادػ    ػنتم  ً يةتػم ت ػدلتم الػحـ 

اهلػم الػتائم  »  ةبتم ه م زت     س ػا ا  ػ ئ  النةبػسال الػا يت سػز اػ  الػدلبء 
( ضبذنػػ  انجتػػ ف دػػ  ا ػػاص دلػػ  أف يظػػاب  ػػ  ق اػػدزة الدلسػػاب   ػػدان   ا ػػزف ال  سػػا

هالدلسػػاب   اػػا ا ػػدؼ    ػػردؿ ا بػػ ب الػػت،سا    لدػػ   الػػا يت ػػاب  ستػػ  رندػػ ت 
 ةبػػػ   هالدلسػػػاب ي ػػػسن دلػػػ   ػػػ  ن ا سػػػ ة   نرل ػػػ   دلػػػ   ةبػػػ   ً زنػػػب اًات ػػػ ؾ 

اػػ ئا   ػػت  الػػح   تتا ذ ػػ   زدتػػ ف الت ػػع إً   ػػتر  ػػ  يةسػػت  نػػ   نةػػادا  أان سػػ    إ ػػ  
 ي(ٕ)«اً    ش أه الربهز  الظتدر أه اً زهاء  ال سن ق الظاب أه الندر

ه ػػػح  ال دا ػػػاب النةبػػػسال تظتػػػا دلػػػ  ال ػػػ اب ا ػػػ ردً لػػػ   هتن دػػػع دلسػػػ   سن ػػػ  
السرل  إف  د ضرل  سن   أف ختػاج النتػ ئا  ػ    ػت       تبػلد يػت  هي سػب 

 إذفيال   ء   لس تم السر ال 
هياضز )ام اظ( ق ضت  ػ  الػدلبء دلػ  ال  ػ ـ  هال  ػ ـ زنتػاب   ػ ف ال ػتارة ق 

 ال ت ب   ن ؾ ارتد ط هوسا مببهلال الدلابي
                                                 

 يٖٕ  منال التهلسا هالن ا  صٕ  ط ٜٙٗٔتاأل ش ددض ش  ال   اة    هي    -ندت  ( (ٔ
   اضػػػز ٖٕٔٓ  ٜعػػػ  ا  ا  ػػػت  نػػػ  اة الدلػػػاب دنػػػت امػػػ اظ  درايػػػال   ػػػسال   لػػػال امػػػتؿ  دػػػتد ( (ٕ

 الدردث هالتراي ت اإليب سالي
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   حا تتال   لبةال الدلاب هالدلبء دنت )ام اظ(ي
ً شػل أف امػ اظ ال ػ دا هالاهائػػً ا،ػرتب ضثػًنا   ػػ  الد اػ  الةسلبػدؼ دنػػت   

 هل  هجتلس  ػػ  هدًً ػػ   هأ   د ػػ   ا  ػػا الػػحي ً يػػتدد درس نػػ  اة الدلػػاب   ػػاب أشػػ 
إىل ال ل تف ام اظ ا ديب   د ام اظ ا ة ا أيس     ػ   نػ  تتبشػ  ا بػ   ت 

 (ٔ)  ٌن ا ديب الحي ي تب هالةسلبدؼ الحي ية ا  هال  دا الحي يريني
د  ةبػ   هالبؤاؿ الحي ي اح  ةب     ذا ضتب ام اظ د  ن  اة الدلاب؟  ػاب  ػ

 ض ف خبسب ؟
ضتػػب امػػػ اظ دػػ  ا   ػػػ  هالل ػػدص  هضتػػػب دػػ  الدلػػػاب   ػػ  ًاػػػظ ا ت ػػػ ر 
 ػػػح  الظػػػ  اة الػػػا تتنػػػ ،   ػػػع أشػػػتا  ػػػ  دتسػػػز  ػػػ  ال ػػػاب  ه ػػػد ال ػػػـا  تػػػح  الظػػػ  اة 
يػػتؤدي الت ػػع اإليػػب ً إىل اً رػػبؽ دلػػ   ةبػػ   هإىل ا ان سػػال هال زلػػال ق ا سػػ ة  

ً  ايػػت ااض دسػػدب الدلػػاب الظػػ  ا ها ةػػً  اػػي ه ػػح  اػػة ت الت ػػع ا تل لػػا   ػػ ه
 شن   التلل   نت   هجتندت ي

ا ػػ   إ نػػ   ظلػػم امػػ اظ ضثػػًنا  دنػػت     ػػت ضت  ػػ  دػػ  الػػدلبء ضتػػ ا  ق ا دب  أه 
  دع تبلساليف   د أديػب ضدػًن اإلضػ  ال إىل أ ػ   ة ػا د ػبؽ  ه ػحا  ػ  يندرػً اإل،ػاار 

 الدلبءي    ا اال دنت     اأ ضت ب 
إذا   ػػ  داـ الدا،ػػع ها سػػ ة هاإل بػػ ف ذنػػ  الة ػػاة ق ا دب هالةلبػػةال   تنػػ ؾ تػػاا   

 داالً رن ع  سنت  ي
  ىن ا س ة  ال لا  اًنرتاب  الرثس ف   ً  داضسع   ػرتضال دنػت  -أ   ر ا دت 

 ال  دا هالةسلبدؼ ها ديبي
هالةسلبػػػػػدؼ    ة ػػػػػاة ا ػػػػػدت ض دضػػػػػدع  شن ػػػػػ  أف ي ػػػػػرب دػػػػػ   سػػػػػ  سن  ا ديػػػػػب

ا ديػب ي ػػرب دػػ  ا ػػدت  تيػػلدب أديب  ػ ػػيّن ه لرػال أاػػار نػػًن لرػػال الةسلبػػدؼ هأيػػلد   
 ا ن  ً ام ؼي

                                                 
 يٜٕام اظ  الدلبء  دار ا   رؼ  ص ( (ٔ
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ها دب ال ايب  ي ت اب دل  أ  ء رهائسٌن ضثػا  ايػت  ددا  ػ  اػبؿ رهااي ػم أف 
ي ربها د  ال  ا الةلبةً     أ ث ؿ الاهائػً   سػب  ةػدظ ق رهايػال ال ايػا  ق  ػح  

اهايال درب د  أز ال ا س ة  هالدر  د  الحاتي إ ن    ت ت  ساهرة ،ػااءة الاهايػال ال ا سػال ال
،ػػػػااءة     ػػػػال  ل ػػػػً   ت ػػػػا  ػػػػحا الد ػػػػت الةلبػػػػةً ال  سػػػػا   تنػػػػ ؾ ت  ػػػػًن ق  ػػػػح  

 ال ااءة  ه حا إدر ؼ  ا )ا ديب الحي ،تـ أ   را  دظس ال(ي
ستػػػ   لبػػػةال هضةػػػ  أه  ػػػح  الن ػػػ ذج ا د سػػػال لسبػػػ   ػػػ  ا دب الةلبػػػةً   ف  

  ػػػ  ا تل ػػػ   ػػػ  الةلبػػػةال  ػػػح  النظايػػػال أه تلػػػل   ػػػاب   ػػػ  ا تل ػػػ   ػػػ   ػػػد أضثػػػا  
 ي(ٔ)زتل  ذن   ه د،ة   ه  تا   لبةس    دهف أف ختبا رت لستت 

هالبػػػؤاؿ اآلف الػػػػحي ي ػػػػاح  ةبػػػػ    ػػػاب شن ػػػػ  أف تترػػػػدؿ الةلبػػػػةال إىل شػػػػحرات 
 هاضر  يها م ه دادظ شن   تتاههل ؟ ل ت ا ر ا ل  

؟  ه اب ا     حا ي ين أف الةلبةال ت سن ا تا را  ها تر را ؟ ه    آؿ الةلبةال السـد
إف   ػػػػًن الةلبػػػػةال هدب،تتػػػػ  ا دب لػػػػس  يػػػػلدس   ًه إرن  سػػػػ   ق اػػػػت ذاتػػػػ   إ ػػػػ  
 ا ةت ح الةلبةال دل  نًن    ه حا لس  ا ت  ا      الةلبةال  هإدن  يتؿ دل  اسديتت ي

لبػػػػةال أف دتػػػػػدت    لةلبػػػػػةال  ثػػػػاب عػػػػػ ئا الةسنسػػػػا تدلػػػػػت  ػػػػػ  هالتػػػػ يل ً شن ػػػػػ  للة
إدػػػػػبف  ػػػػػدت «  سرػػػػػاب»ر  د ػػػػ ي ل ػػػػػت اػػػػػ هؿ الادػػػػػاب ال اػػػػػدز هالةسلبػػػػػدؼ ال  ػػػػػبؽ 

الةلبػػةال  دنػػت   ،ػػ ؿ الةلبػػةال تنتتػػً  نػػ  أي دنػػتي  هل ػػ  الةلبػػةال ر تتد،ػػا    ػػت 
هلػػػػػتت تسػػػػػ رات ه ػػػػػحا ب  لبػػػػػةسال دتيػػػػػتة   ػػػػػت  سرػػػػػابي دػػػػػتد    ست ػػػػػ   ػػػػػ  اػػػػػبؿ 

اي اإلناي سػػال  ه نرتػػ  يػػ رتا هددد ػػ  السػػ ين ق ا دب  ػػ  اػػبؿ  بػػااس ت  الرتادسػػت
هضت اتػػ   هضػػحلل )دريػػتا( ق ا ػػتي  دػػ  الرترتػػال ها دبي إف انر الةلبػػةال تبػػاي ق  
ضاب    زنس   ن  هدلسن  السـد الدر  دنت  ق نػًن أ  نتتػ   ق ضتػ ات ا داء هتة ػًن 

 ال ل  ء    اب دتيت ه تاتدي
 ا ةتػػػ ح الةلبػػػةال دلػػػ  ا دب هدلػػػ  ال ػػػ ا اػػػار الةلبػػػةال  ػػػ  النبػػػ سال هالتػػػ يل

ام  ػػتة ا ت ػػلدال  هأدػػ د للةلبػػةال ه اتػػ   إذا  الةلبػػةال لػػ  دتػػدت  ض ػػ  اددػػ  الػػد    
ًه   يػػال للةلبػػةال  هيت ػػػ هف السػػـد الةسلبػػػدؼ ها ديػػب ق الت دػػًن دػػػ  اػػااع اإل بػػػ ف 

                                                 
 ئٕشّس   ش شةسا  ق ا دب الةلبةً  ص ( (ٔ
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إ  ػػ  يبػػت س  ف ال ثػػًن إل  ػػ ذ هضػػع ال ػػ ر ا   اػػا   ػػ  أدػػاب أف يد ػػ  ال ػػ ر إ بػػ  س    
 الحي تت     ا  داء ال ل سال هالت نسالي

 اخلامتة:

    ابؿ    ت تـ خنل  إىل دتد    النت ئاي
يػػػػؤاؿ الةلبػػػػةال ها دب  يػػػػؤاؿ إشػػػػ  يل يبػػػػترا التد،ػػػػا دنػػػػت   لتدسػػػػ ف ا  ػػػػىن  - ٔ

 هالة اة هالتًلالي
لسػػال  ضػػاب أدب دظػػسم  تػػ ج السػػاهرة إىل ال ب،ػػال  ػػٌن الةلبػػةال ها دب دب،ػػال دت - ٕ

ال ػػدؿ الةلبػػةً  ا دب ال ظػػسم ا  لػػت  الػػحي دت ػػ   ػػ  الد ػػ ء دػػرب ا دسػػ ؿ  ػػد 
ا دب الةلبػػػػةً  ه ػػػػ  اناسػػػػال أاػػػػار  ػػػػت ا دب الةلبػػػػةال تشػػػػ  ؿ ي ػػػػرب دنتػػػػ  
الة ػػػػػا الةلبػػػػػةً  ا دب ي ايػػػػػاب اػػػػػدرا   ػػػػػ  ها، نػػػػػ  ا  س ػػػػػً  ال ػػػػػدر ا نرا ػػػػػال 

 هالة يتةي ها  ّد ال هالة ا ال
  ن ؾ تاا   داالً رن ع ا دب الةلبةال  ا دب أضثا دًلال  إذا ض ف  لبةس  ي - ٖ
دب،ػػال ال ػػ ا الةلبػػةال  ػػً دب،ػػال د ػػا أ ػػتي  اػػب  تػػّد ا رن ػػاب ضػػب   نت ػػ   - ٗ

 د دزا  د  ال سن   ستا  د  اآلااي
الةلبػػػةً ضػػػاهرة ،ػػػااءة الاهايػػػال ال ا سػػػال ،ػػػااءة     ػػػال  ل ػػػً   ت ػػػا  ػػػحا الد ػػػت  - ٘

 ال  سا   تن ؾ ت  ًن ق  ح  ال ااءة  هإدر ؼ  ا ا دب ال ظسمي
إف   ػػػػًن الةلبػػػػةال هدب،تتػػػػ  ا دب لػػػػس  يػػػػلدس   ًه إرن  سػػػػ   ق اػػػػت ذاتػػػػ   إ ػػػػ   - ٙ

 ا ةت ح دل  نًن    ه حا لس  ا ت  ا      الةلبةال  هإدن  يتؿ دل  اسديتت ي
ل سػػ اي الةلبػػةسال    ػػا  هي ػػرب دنتػػ  ا دب الةلبػػةً  ػػد ا دب الػػحي يبػػتلتم ا - ٚ

 -اػػ عاة  -رهايػػال  -، ػػال  -تيػػ لسب  نسػػال رتسلػػال   تنػػدع أدن يػػ  ا د سػػال )شػػ ا 
  باح(ي

الاهايػػػال الةلبػػػةسال ،ػػػت   ق شػػػ لت  ال ػػػ ـ   لػػػال  ددسػػػال  ت ػػػدرة للة ػػػا الةلبػػػةً   - ٛ
للت دػػًن دػػ  ه ػػحا  ػػ  يةبػػا مػػدء ال تيػػت  ػػ  الةبيػػةال إىل ا  ػػداع ا د سػػال الاهائسػػال 

 أ   ر م الةلبةسالي
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 املراجع

 إ اا سم  زضااي     لال اإل ب ف  ال   اة    تدال   ا  دي تي ئ
 أ د ال بء  ري لال الرةااف  دي د ئ ال ددت الازت     تدال الندري يٕ
أهيزر ػػػ ف  تسػػػددهر  ت ػػػدر الة ػػػا الةلبػػػةً  تػػػاأل  ػػػًن ضػػػـا   ػػػًنهت  دار ال لس ػػػال  يٖ

 ي  ٜٛٛٔلل د دال هالن ا 
 ػػػػدري   أيػػػػالال ال ت  ػػػػال  تػػػػاأل   س ػػػػال  ن سػػػػت  الػػػػتار الدسسػػػػ ء  ا رػػػػاب   ب  ػػػػد   يٗ

 ي  ٕٗٓٓ
 ي  ٕٔ  ص ٚام اظ  الدلبء  ال   اة  دار ا   رؼ  ط  ي٘
   ٕٓٔٓا  ػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػ  ا  )نػػػػػػػػػ  اة الدلػػػػػػػػػاب دنػػػػػػػػػت امػػػػػػػػػ اظ( درايػػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػسال   يٙ

homeyfaher comي 
ط  ديتديةبػػ ً  ا اػػدة ض را ػػ زهؼ  )ا د ػػ ؿ ال   لػػال(  تػػاأل يػػ  ً الػػترهيب  يٚ

   دار ا   رشت  دي تيٕٙ   ا ٕ
  ٕديتديةبػػ ً  اماشنػػال هال  ػػ ب  )ا د ػػ ؿ ال   لػػال( تػػاأل يػػ  ً الػػترهيب  ط  يٛ

 يٜ ا 
دهيتديةب ً  ق ال دد )ا د  ؿ ال   لال(  تػاأل يػ  ً الػترهيب  دار ا ػ  رشػت   يٜ

 ئ  ط ٜ ا 
 يٜٜٙٔري لال الرةااف  حت سا د ئ ال ددت الازت   ال   اة  دار ا   رؼ  يٓٔ
 رتا  دػػػػػ ف  ػػػػػدؿ  الػػػػػحاب  تػػػػػاأل ابػػػػػٌن   ػػػػػً  دار   تدػػػػػال ا سػػػػػ ة   ػػػػػًنهت يػػػػػ ئٔ

 ي  ٜٗٙٔ
 ي  ٖٜٛٔي رتا  د ف  دؿ  الرثس ف  تاأل يتساب إدري   ن لس  ر   ئٕ
يػػػ رتا  دػػػػ ف  ػػػػدؿ   ػػػ  ا دب  تػػػػاأل ش ننس ػػػػً  ػػػبؿ  ،ػػػػ  اة    تدػػػػال ا  لػػػػد  ئٖ

 ي  ٜٛٙٔا  ايال  
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للترايػػػ ت هالن ػػػا  ط  شػػػّس   ش شػػػةسا  ق ا دب الةلبػػػةً   ؤيبػػػال د   سػػػال يٗٔ
 ي  ٜٕٓٓ    تدال  اد   ٔ

  ٜعػػ  ا  ا  ػػت  نػػ  اة الدلػػاب دنػػت امػػ اظ  درايػػال   ػػسال   لػػال أ ػػت  دػػتد  ي٘ٔ
    اضز الدردث هالتراي ت اإليب سالئٖٕٓ

  منػال التػهلسا هالرترتػال  ط ٜٙٗٔندت     هي   تاأل ش دػدض ش  ال ػ  اة   يٙٔ
 ي  ٕ

  دار ٕا   ااة  تػاأل يػ  ً الػترهيب  ط نديد  د ف   ري   ب ئاب  لبةال الة   يٚٔ
 ي  ٜ٘ٙٔالس ظال ال ا سال  د  ا 

 ي  ٚ  ط ٕٜٚٔض  د آلدًن  أي درة يرتيا  ض لس  ر   يٛٔ
 ي  ٚ  ط ٕٜٗٔض  د  آلدًن  الرايب )ض لس  ر(  ئٜ
  شػػػػًني   سّػػػػ رأل   ية ػػػػا ا دب  ت دس ػػػػ ت ق الةلبػػػػةال ا د سػػػػال  تػػػػاأل ددزيػػػػا  يٕٓ

 ي  ٜٕٓٓ    راشت   ًنهت  شاف  ا نظ ال ال ا سال للرترتال  ش
  ادخ  إياي   ي رتا  تاأل ش ضا ان لبً  دار الة ا  ال   اة  دي تي ئٕ
ا  اي  أ د ال بء  اللزه س ت  لـز  ػ  ً يلػـز   لػتاف ا هؿ هالثػ ا  دار اػ در   يٕٕ

 ي  ٖٜٙٔدار  ًنهت  
  ست     دلت الرتادستاي  تاأل ش  ا اب  ددست  دار ا دار للن ا هالتدزيعي يٖٕ
هيلسل  رينس    ظايال ا دب  تاأل  ً التي  ادسر ف  اب ـ ا  سب  ا ؤيبػال  يٕٗ

 ي  ٜٗٙٔال ا سال للتراي ت هالن ا  
يديا  ا لت إ اا سم     ا دب الةلبةً  دار النتسال ال ا سال لل د دال هالن ػا   يٕ٘

 ي  ٕٕٔٓ ًنهت  
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 السبق العربي اإلسالمي في 

 علم الشيفرة والتشفير

  )علم التعميت واستخراج المعمى(

عمارذحممدذالنهارذأ.د.
)*(

ذ

Arab Islamic precedence in the science of code and 
encryption 

Science of blindness and extraction of blind

 

ذملخصذالبحث:ذ_

ً  إ  الرػرنيي ه هػ   يتحدث هذا البحث عن علم عريب إسالمي أصيل ُنسب ظلمػ
علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا  مػػً ان،ػػًُ ألػػدادهه خُيهػػللو علػػا  سػػميت  اليػػـ  نييلػػم 

 الشيفرة خالتشفري.
ريب إسػالمي خاسػو خمتسلسػل خقد دّلت امملل طًت امكتشفس عن خل د  راث ع

يف جمػػػًؿ التيميػػػسه عػػػً خ رعػػػرع يف أوـ ازدهػػػًر عوػػػًر لًه لػػػذل  ييػػػ د الفوػػػل يف مير ػػػس 
هػػذا اليلػػم خانيتكػػًُر لليػػر  امسػػلم  خعػػدهمه إذ هػػ  علػػم عػػريب إسػػالمي أصػػيل نشػػ ة  
خ لػػػ را ه خهػػػ  لػػػي   رػػػرُي مػػػن اليلػػػـ  الػػػأ  رهػػػ ا نييػػػ  أصػػػ  ًه   أ ل هػػػً خط رخهػػػً  

                                                 
 قسم التًريخ. –لًميس دمشق  )*(
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ضػػيًت خالفيػػػاوف خالفلسػػػفسه خإعػػػً هػػػ  علػػم عػػػريب إسػػػالمي ام لػػػده خييػػػ د الفوػػػل  ًلرو
أللداده يف إنيداعػ  خخضػو أسسػ  خإرسػًف ق اعػدُ خ لػ يُر إ  أف نيلػ  مرعلػس هضػ سه 
خ دا مً خضيُ   ي  مرليً  اقتب  مل  امشػترل ف للتيميػس مػن نييػده  وػم أخؿ مػن  تػب 

يسػػػتملدموً عػػػا ي ملػػػً هػػػذاه خهػػػم أخؿ مػػػن خضػػػو طرائػػػق التيميػػػس الػػػأ مػػػً انفػػػ  اليػػػً  
 املًهج األسًسيس يف علم استملراج اميما.

لقد أنيدع هذا اليلم سلسلس من علمًف عوًر لًه خإعً  ػًف أنيػرزهما الكلػدا خانيػن 
 طبًطبً خانين خهب الكً ب خانين دنيلري خانين عدالف خانين الدريوم.

ذمتهود:ذ_

ه خالػذا رًرسػػ  خ سػتي  نيػ  الػػ الوت إف علػم الشػيفرة خالتشػفري الػػذا نير ػ   اليػـ 
ً  مػػػػػن  ً  م لفػػػػػ مػػػػػن  0ٕٓٓٓٓامتحػػػػػدة األمريكيػػػػػس يف عرخلػػػػػًه خيتملػػػػػذ لػػػػػ  رئيسػػػػػوً  ريقػػػػػ

ُ ألػدادها علػم التيميػس خاسػتملراج اميمػاه  ام ظف ؛ ه  علم عريب إسالمي أصيل انً،
 خقليل لدا  من اللًس من ييرؼ ذل .

ا اليلػػم إ  الرػػر ه خللتحديػػد إ  عػػً  خلألسػػا الشػػديد  قػػد ُنسػػب ا ػػ اع هػػذ
ـ(ه إ  أف ُ شػػػفت امملل طػػػًت ٙٙٗٔهػػػػ/ٔٚٛ ػػػريب يػػػدعا ابليػػػ ف ل يسػػػتً ألػػػ    

 اليرنييس اإلسالميس يف هذا اليلم يف خقت مت  ر.
خنييػػد دراسػػس امملل طػػًت امػػذ  رة ظوػػرت االقيقػػس الػػأ ال مػػراف  يوػػًه خالػػأ   بػػت 

دع  هذا اليلمه خقد سبق ا نيذل  أل   خالرػر  اػً نيال ريب أف الير  امسلم  هم مب
 ال يقل عن ستس قرخف.

خدّلت  ل  امملل طًت علا خل د  راث عػريب إسػالمي خاسػو يف جمػًؿ التيميػسه 
عً خ رعرع يف أوـ ازدهًر الدخلس اليرنييس اإلسالميسه   ر ػد يف عهػر الوػيا خالتقوقػره 

  امسػػلم ف   ػػريا  يف البحػػث عػػن  ػػراث خمػػً أطػػل عهػػر اللووػػس االدي ػػس  كًسػػل اليػػر 
 ألدادهم هذاه إ  أف لًف الُررُي خ شف ا الل ًـ عن االقيقس اليظيمس.
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ذالتعروفذوادلفهومذ)بنيذالصفرذوالشوفرة(:ذ_أواًلذ

التيميػػس لرػػس ا ا فػػًف خااللتبػػًسه خقػػد خردت يف القػػروف الكػػرل يف ق لػػ  عػػا خلػػلا 
يَػػْت َعلَػػْيُكْم   قَػػًَؿ َو قَػػػْ ـِ أَرَأَيْػػػُتْم ِإف» ُِ  َػُيمِّ ػػْن ِعلػػِد َ َخوَمِة َرَِّْػػس  مِّ ػػن ر،يبِّ ُ لػػُت َعلَػػا نيَػيِّلَػػس  مِّ

 .(ٔاب«أَنُػْلاُِمُكُم َهً َخأَنُتْم َ ًَ َ ًرُِه فَ 
ه لسػػػتيمًؿ طريقػػػس  ػػػددة  خاصػػػلالعً ا ل يػػػل نػػػ  خاضػػػو إ  و ػػػر  ػػػري مفوػػػـ 

 يستليو من يير وً أف يفوم الل .
ػػا إ  نػػ  خاضػػو مػػن ال خاسػػتملرالوً عكػػ   ذلػػ  يػػرا  يػػ  ل يػػل الػػل  اميم،

 .(ٕابييرؼ مسبقً  طريقس التيميس امستيملس
خايىن و را ه  علم دراسس الكتًنيس اميم،ًة ابالسػريس( عيػث  سػتملدـ طريقػس سػريس 

 للكتًنيس من ألل ل يل ن  صريو إ  ن  ميما. 
مليػس التيميػسه نييلمػً  ػدعا خ دعا عمليس ل يل الل  الهريو إ  نػ  التيميػس نيي

اليمليس اليكسيس ا ًد س إ  ل يل الل  اميما إ  نػ  صػريو نييمليػس اإلظوػًره خيػتم 
 .(ٖابالتحكم لليمليت  ابأا التيميس خاإلظوًر( ني اسلس مفً يو التيميس

خلقد استيمل الير  امسلم ف هذا امهللو  لًيس عن عمليػس ل يػل نػ  خاضػو 
سػػػػػػتيمًؿ طريقػػػػػػس  ػػػػػػددةه خدرج يف أوملػػػػػػً اسػػػػػػتيمًؿ  لمػػػػػػس إ  نػػػػػػ   ػػػػػػري مفوػػػػػػـ  ل

 نيدال  من  لمس التيميس.« التشفري»
( خهػػ  مهػػللو لػػًف مػػن  CIPHERخالتشػػفري  لمػػس خا ػػدة مػػن اللرػػًت الال يليػػس اب

 لمس عرنييس هي ابالهػفر( خهػ  مػً أهبتػ    ػري مػن امهػًدره عيػث أد ػل اليػر  مفوػـ  

                                                 
 ( .ٕٛس رة ه د ه اآليس اب ( ٔاب
ملب عػًت  مراو ه حيىي مريعلمه دمحم عسػًف الليػًفهعلم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا دمحم  ( ٕاب

ه خ يػػ  لقيػػق للمملل طػػًت اإلسػػالميس األسًسػػيس يف ٜه صٔـه جٜٜٚٔه ٔط جممػػو اللرػػس اليرنييػػسه
 علم التيميس.

مقًرنػػس نيػػ    ارزميػػًت التيميػػس االدي ػػسا هيػػس علػػي اجمػػده أطرخعػػس مًلسػػتريه لًميػػس علػػبه  ليػػس   (ٖاب
 .ٔـه صٕٕٓٓا لدسسه 
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ا حنػ  خاسػوه خهػذا مًػ   يير ػ  الرػر  األخرخيب يف الهفر يف االسً ه خط رخا استيمًل  علػ
ـ الال يليػػػس الػػػأ ال خلػػػ د للهػػػفر يف نظًموػػًػ الرقمػػػيه  اليهػػػ ر ال سػػػلا السػػػتيمً م األرقػػًػ

ـ خالتيميػػس ـ اليرنييػػس لليػًػ  الرػػريب نيػػدا مفوػػـ  الهػػفر  ًيػػس يف اإللػًػ ه (ٔابخعيلمػًػ د لػػت األرقػًػ
  امػتكلم علػدمً يريػد أف يقػ ؿا إنػ  يػتكلم عػن  كًف أف شًع م ٌل يف اللرػس الال يليػس يسػتيمل

فت  كػرة الكلمػس ابصػفر( أخ  أم ر مفو مس ال عن شيف مبوم ميما  ًلهفره خمػن هلًػ لًػ
 .(ٕابابالتشفري( يف هيو اللرًت األخرخنييس للداللس علا التيميس

خلػػػدهلً امستشػػػرقس األمًنيػػػس املهػػػفس زيرريػػػد ه نكػػػ  عػػػن قهػػػس الهػػػفر خالتشػػػفريه 
 أف اليػػػً  اإليلػػػًرا ابليػػػ هردخ  يب هسػػػي( نقػػػل مػػػن اليػػػر  إ  الرػػػر  طريقػػػس   تشػػػري إ 

 تًنيػػس األرقػػًـ مػػن اليمػػ  إ  اليسػػًره خ ػػذل  نقػػل عػػلوم  لمػػس الهػػفره   ل لػػت مػػن 
 (.ZERO(   إ  ابZEFROإيلًليً  لمس رخهلدخ هذُ إ  اب

خمػً زالػت ( ايػىن الػرقم الرريػبه CHIPHREخيف  رنسً قًؿ اللػًس عػن الهػفر اب
  ل  الكلمس إ  اليـ   ستيمل ايىن الكتًنيس السريس.

 (.ZERO(   إ  ابCIPHERخيف إنكل ة ُعرِّ ت هذُ الكلمس إ  اب
 (.ZIPHERخيف أمًنيً نلقوً اللًس اب

خ شػػري ه نكػػ  إ  أف الشػػيب األخرخيب ونػػذاؾ  ػػًف يوػػل  تًنيػػس األرقػػًـ خقراف ػػًه 
األرقػػًـ الرريبػػس علػػا  ومػػ ه خالػػأ انػػو علوػػً دخف أف  ًختػػذ مػػن  لمػػس الهػػفر رمػػاا  لتلػػ  

                                                 
نييس  سػػويال  ال عػػدخد لػػ ه خظلػػت أخرخل  (ٔاب ت االسػًػ انيتكػػر اليػػر  امسػػلم ف مفوػػـ  الهػػفر الػػذا سػػو،ل اليمليػًػ

دس  ٕٓ٘مػػػّدة  سػػػلس  ػػػ دد لسػػػتملدام  علػػػا الػػػر م مػػػن   ائػػػدُ اامػػػسه خاسػػػتمرت  ػػػذل  عػػػا القػػػرف السػػًػ
ة عشػر امػيالدا يف اسػتيمً ً األعػداد الرخمًنيػػس البًليػسه خعًخ  لػت نيكػل لوػدهً أف  بتيػد عػػن ا  ػرا / ال ًػ

ـ األ ػػر ه  مػًػ خسػػو  ـ اليرنييػػس نيهػػفرهً عػػا  رضػػت هػػذُ نفسػػوً لتف قوػًػ الكبػػري علػػا األرقػًػ اسػػتملداـ األرقػًػ
أخرخل إال أف  سػػت ردهً أ ػػريا  مػػن اليػػر  امسػػلم  عػػ  البلػػداف األخرخنييػػس اإلسػػالميس م ػػل األنػػدل  خصػػقليس. 

 .ٖٕروضيًتا علي عبد هللا الد ًعه دار االعتهًـه صانظر ن اني  علمًف الير  خامسلم  يف ال
. مريػػخ اممًليػػ ا عمػػًر ٕٛص  ٔعلػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه ج (ٕاب

 .  ٖٗٗه ٖٖٗه صٕٗٔٓه ٖٕٔٓ د اللوًره لًميس دمشقه 
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يػػػدرؾ مػػػدل  ًه أخ طػػػرؽ اسػػػتملداموًه خأصػػػبحت  لػػػ  األرقػػػًـ التسػػػيس خملوػػػً الهػػػفر 
 (.ZIPHERNيللق عليوً األصفًر اب

ً  خمػدعًة للػب ه  لػم يكػن مػن اليسػري التيػرؼ علػا مػً   كًنت  ل  التسميس سػبب
( أا NULLA  PIGURAالهػػفر اب ييليػػ  امػػتكلم مػػن  لمػػس أصػػفًره خلػػذل  اُنػػي

الشػػكل الػػذا لػػي  نيػػرقم رييػػاا  لػػ  عػػن نيقيػػس األرقػػًـ الػػأ  يػػًرؼ اللػػًس علػػا  سػػميتوً 
 .(ٔابلألصفًر

خمػػً يوملػػً هلػػً أف  لمػػس التشػػفري نفسػػوً الػػأ  تملػػذهً أخرخل خاليػػً  اليػػـ  للداللػػس 
ً  لػػًفت مػػن  لمػػس الهػػفره  يكػػ   ف اليػػر  علػػا الكتًنيػػس السػػريسه هػػي  لمػػس عرنييػػس أيوػػ

 امسلم ف قد أخ دخا إ  اليً  االسم خاليلم ميً .
ً  علػد نييػ  امػ ر   لتػدؿ  خمن الفًئػدة اإلشػًرة إ  أف  لمػس ابال هػس( أ ػت أيوػ
علػػػا التيميػػػس نفسػػػوًه خهػػػذا مػػػً أشػػػًر إليػػػ  القلقشػػػلدا علػػػدمً اسػػػتملدـ ال هػػػس ايػػػىن 

امرسل خامرسل إليػ  ال يير ػ   الكتًنيس نيقلم اصللو علي »استملراج اميماه علدمً قًؿا 
 ريمهػػً  ػػن ليلػػ  يقػػا عليػػ ه خيسػػما التيميػػسه خأهػػل زمًنلػػً ييػػ خف علػػ   ػػل امػػ لمه 
خ ي  نظر  إف ال هس عبًرة عن  شا اميماه خمل  اُني امي  لرػرُي عػن لرػس ال يير وػً 

ه  يهػري امػراد  ػل لل هًفه خإلي  يلحل لفظ االل أيوً ه إذ امراد من االل إزالس اليقػد
ام لم  رهس ام لم ه أخ عل االله خل  عُػّ  علػ  نيكشػا اميمػا لكػًف أخ ػق للرػرض 

 .(ٕاب«املل  

                                                 
مشػػ  اليػػر   سػػلو علػػا الرػػر ا زيرريػػد ه نكػػ ه  ػػر  ػػًرخؽ نييوػػ فه  مػػًؿ دسػػ قيه دار صػػًدره   (ٔاب

. خانظػػر  ػػذل  عػػن األرقػًـ اليرنييػػس خالهػػفر خانتقً ػػً إ  أخرخلا مريػػخ ٜٗه ٖٜـه صٕٓٓٓنيػريخته 
. خانظػػػر  ػػػًن ا أيػػػن حنػػػن  ٜٖٙػ ٖٚٙـه صٜٛٚٔاليلػػػـ  علػػػد اليػػػر ا دمحم مرعبػػػًه دار الفيحػػػًفه 

ه ٕ٘ٔٓاليلمػػي يف االوػػًرة اليرنييػػس(ا عمػػًر اللوػػًره  تػػً  األد  اليلمػػيه لًميػػس دمشػػقه ابالسػػبق 
 .ٔٙٔ – ٚ٘ٔص

صبو األعشا يف صلًعس اإلنشًا أِّد نين علي القلقشلداه  وا دمحم عسػ  مشػ  الػدينه نيػريخته   (ٕاب
يميػػس مػػً ه خالرًيػػس مػػن إيػػرادا ال هػػس هلػػً ايػػىن التٖٕٓص ٜـه جٜٚٛٔه ٔدار الكتػػب اليلميػػسه ط

نشودُ اليـ  من لريفًت لل هًت امملتلفسه أخ اليمل علػا  رهتوػً نيلريقػس  ًطمػس مقهػ دة لرػًوت 
 مييلسه خللتًرا  ك ف ال هس موِلَلسه خهلً يد ل مفوـ  القلقشلدا لل هس يف مفوـ  التيميس.
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ذتاروخذعلمذالتعموة:ذ_ثانوًاذ

ييػػ د الفوػػل يف مير ػػس هػػذا اليلػػم خانيتكػػًُر لليػػر  امسػػلم  خعػػدهمه إذ هػػ  علػػم 
ن اليلػػػـ  الػػػأ  رهػػػ ا نييػػػ  عػػػريب إسػػػالمي أصػػػيل نشػػػ ة  خ لػػػ را ه خهػػػ  لػػػي   رػػػرُي مػػػ

أصػػػػ  ًه   أ ل هػػػػً خط رخهػػػػً  ًلروضػػػػيًت خالفيػػػػاوف خالفلسػػػػفسه خإعػػػػً هػػػػ  علػػػػم عػػػػريب 
إسالمي ام لده خيي د الفول للير  امسلم  يف إنيداع  خخضػو أسسػ  خإرسػًف ق اعػدُ 
ً  اقتػػب  ملػػ  امشػػترل ف  خ لػػ يُر إ  أف نيلػػ  مرعلػػس هضػػ سه خ ػػدا مػػً خضػػيُ   يػػ  مرليػػ

 تيميس من نييد.لل
خاليػر  امسػػلم ف هػم أخؿ مػػن  تػب طرائػػق التيميػس الػػأ مػً انفػػ  اليػً  يسػػتملدـ 
نييوػػػػوً عػػػػا ي ملػػػػً هػػػػذاه خهػػػػم أخؿ مػػػػن خضػػػػو املػػػػًهج األسًسػػػػيس يف علػػػػم اسػػػػتملراج 
اميمػػػاه خدخنػػػ ا  يوػػػً مهػػػلفًت مسػػػتقلس  ًيػػػس يف األمهيػػػس ملػػػذ القػػػرف ال ًلػػػث ا  ػػػرا / 

يف  اائن امكتبًت يف اليػً   لتظػر مػن يػلف  علوػً  بػًر  التًسو اميالداه خلّلوً لؽ  
 .(ٔابالقرخفه  سبق ا نيذل  الررنيي  نيلح  سبيس قرخف

خقبل الد  ؿ يف عقبأ  ل ر علػم التيميػس سػل رد الي امػل الػأ أسػومت يف  قػدـ 
هػػػذا اليلػػػمه خمػػػن ذلػػػ  قيػػػًـ اليػػػر  امسػػػلم  ني هػػػس قػػػدر  بػػػري مػػػن علػػػـ  االوػػػًرات 

يًصرة  مه خإ ًد م ملوً يف عل موم ش مهم يف هذا ش ف أا متتبػو ملو يػس السًنيقس خام
اليمػػػل اليلمػػػي الػػػذا يبػػػدأ نيدراسػػػس مػػػً   صػػػل إليػػػ  اآل ػػػرخف قبػػػل الشػػػرخع للبحػػػث أخ 
الدراسػػسه   ػػًفت  رهػػً م عػػن  لػػ  اليلػػـ   ًيػػس يف الدقػػس خاألمًنػػسه خاضػػلرخا يف أهلػػًف 

ملوػػػػًه خ ًصػػػػس يف م اضػػػػيو الكيميػػػػًف خالسػػػػحر قيػػػػًموم لل هػػػػس إ  اسػػػػتملراج اميمػػػػا 
 خالدوهت خعلم البًطنه خدرس ا اللرًت البًئدة خاستملرل ا ميم،ًهً أخ عًخل ا ذل .

خمن الي امل الأ سًعد م يف ذل  اعتلػًههم لللرػس خعل موػً خ  صػلوم إ  نتػًئج 
ل موػػًه خ ػػل علميػػس مومػػس نسػػميوً اليػػـ  لللسػػًنيًته خ ػػًن ا أخؿ مػػن خضػػو اميػػًلم خع

ذلػػ  سػػًعد علػػا  قػػدـ اليػػر  يف علػػـ  اللسػػًف   ػػريا ه خللتػػًرا سػػًعد ذلػػ  يف  لػػ ر 
 علم التيميس خاستملراج اميما.

                                                 
 .ٜص  ٔانظر علم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو رينه ج ( ٔاب
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خمػػػػػن ذلػػػػػ   قػػػػػدـ اليػػػػػر  امسػػػػػلم  يف علػػػػػـ  الروضػػػػػيًت خلقػػػػػيقوم   ػػػػػريا  مػػػػػن 
الكشػػ ؼ الػػأ أعلػػت األدخات امسػػًعدة الالزمػػس لتقػػدـ علػػم التيميػػسه  مػػً سػػًعد يف 

ًلتوم إ  إدارة  ي،ًلػػس لػػدخلتوم الػػأ امتػػدت خاسػػتقرت نيسػػرعس   ييػػرؼ التػػًريخ ذلػػ  عػػ
البشرا  ً م يال ه  ل ذل  سػًعد يف قيػًـ دراسػًت شػًملس للػ اعي اإلدارة امملتلفػس اػً 

  يوً علم التيميس.
خمن    إف انتشًر الكتًنيس خالقرافة يف اليػً  اليػريب اإلسػالمي خار بًطوػً لالوػًرة 

روف الكرل خعل م   الخة خ ًرسس  ػًف مػن الي امػل امومػس الػأ أدت إ   قػدـ علػم خللق
التيميػػسه خيشػػود علػػا ذلػػ  علمػػًف التيميػػس خمػػلوم مػػ رخ الرػػر  األخؿ يف علػػم التيميػػس 
ابدا يػػػد  وػػػن(  الػػػذا يشػػػري إ  أف عػػػدـ انتشػػػًر الكتًنيػػػس خالقػػػرافة علػػػا حنػػػ  خاسػػػو يف 

  خا ل د خالبًنيلي   ًف أعد الي امػل امومػس الػأ   عوًرات امهري  القدمًف خالهيلي
 .(ٔاب ستدع للتًرا قيًـ علـ  التيميس خعل اميما لديوم

م مريخ علم التيميس خالتشفري إ  عقبت  خاضحت ا  خميكللً أف نقسِّ

ذـذحقبةذاالستعمالذوالتداول:ذذ1ذ

عيث عر ػ  امهػري ف ه (ٕابخهي عقبس قدميس لدا   مً يشري إ  ذل  ابدا يد  ون(
القدمًف  ممًرسس  يمً نييلومه خاستملدم ا التيميس نيتبػديل نييػ  أشػكًؿ الكتًنيػس لػديوم 
أب ر ه  تبو اإلنسًف ونذاؾ استيمًؿ التيميس إل فًف نيي  اميل مػًت الػأ يرسػلوً أخ 

 يكتبوً علا حن  ييل مير س اآل رين  ً صيبس.
عػػػػا القػػػػرف األخؿ ا  ػػػػػرا / ؽ.ـ خ ٜٓٓٔخرتػػػػد هػػػػذُ االقبػػػػػس مػػػػن عػػػػ ارا عػػػػػًـ 

ه خييػػػذ هػػػذا الكػػػالـ (ٖابالسػػػًنيو امػػػيالداه إذ نيػػػدأ اليػػػر  ايًاػػػس التيميػػػس  يلػػػم خاضػػػو

                                                 
 ا. خانظرٕٙه ٕ٘ص ٔاو  خو رخفه جانظر علم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مر   (ٔاب
 The Code Breakers; David Kahn, New york, 1976. P 93  ني هػس  ققػي علػم التيميػس .  ػًن ا أيػن

 .ٕٙٔحننا عمًر اللوًره ص
  The Code Breakers; David Kahn, P 93  (ٕاب
 .The Code Breakers; David Kahn, P146  (ٖاب
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امتقػػدـ أف التيميػػس  ممًرسػػس خ  اقػػو  ًنػػت م لػػ دة نيػػ  اللػػًسه مػػن دخف أف ي لػػد  ػػً 
أسػػ  أخ ق اعػػد أخ ق الػػب علميػػس أخ مير ػػس نيتسػػميس  ػػً  مهػػللو نير ػػ  اليػػـ  للتيميػػس 

 التشفري. أخ

ذـذحقبةذمعاجلةذالتعموةذواستخراجهاذعلموًا:ذذ2

خرػػػػػت يف هػػػػػذُ امرعلػػػػػس ميًاػػػػػس التيميػػػػػس  يلػػػػػمه لإلضػػػػػً س إ  اسػػػػػتيمً ً خخضػػػػػو 
أسسػػوً خق اعػػدهًه خلليػػل امبػػًد  خاللػػرؽ امسػػتملدمس  يوػػً خ ق ميوػػًه خُدخنػػت يف هػػذُ 

 خالتق ميًت.امرعلس  ذل  اللتًئج من  ل هذُ الدراسًت خالتحليالت 
خانيتػػدأت هػػذُ االقبػػس ل ليػػل نيػػن أِّػػد الفراهيػػداه خاسػػتمرت عػػا مر لػػً االػػًرا 
ً  االػديث عػن هػذا اليلػم عػا لػًف القػرهف  م اخعس ني  مخ د خازدهًره إذ ا تفػا  قريبػ
السًنيو خال ًمن ا  روف/ال ًلث عشر خالرانيو عشر اميالدوفه خازدهر من لديد خظوػر  

 ف خانين الدريوم نيشكل  ًص. ل من انين عدال
   فػػت االػػديث عػػن التيميػػس مػػن لديػػد لتظوػػر نييػػد ذلػػ   رهػػًت خاقتبًسػػًت 
 رنييس من الكتب اليرنييػسه مػو شػيف مػن الػاودة خالتلػ يره خذلػ  يف مهًيػس القػرف التًسػو 
خالقرف اليًشر ا  ري /القرف ا ًم  عشر خالقرف السًدس عشر اميالديػ ه    فػت 

أ ػػر  يف هػػذا اليلػػم ليظوػػر مػػن لديػػد يف القػػرف الرانيػػو عشػػر ا  را/القػػرف اليمػػل مػػرة 
اليشرين اميالدا قبيل االر  اليًميس األخ  خ ال ًه   يف االػر  اليًميػس ال ًنيػس خعػا 

 .(ٔابخقتلً االًضر
هػػػذا عػػػن عم ميػػػس مريػػػخ علػػػم التيميػػػس يف االقبػػػس ال ًنيػػػسه خلػػػ  ل للػػػً إ  ااًنػػػب 

ً  مػػن امفكػػرين امبػػدع  اليػػريب اإلسػػالم ي ل لػػده يف سلسػػلس  لػػ ر علػػم التيميػػس ليشػػ
ام صػػل   ػػذا اليلػػمه خهلػػً نييػػت الشػػًهده خهلػػً مكمػػن الػػدليل القػػًطو علػػا أف اليػػر  
امسػػػػػلم  هػػػػػم مػػػػػن أنيػػػػػدع ا علػػػػػم التيميػػػػػس خاسػػػػػتملراج اميمػػػػػا امسػػػػػما اليػػػػػـ  للتشػػػػػفري 

 خالشيفرة.

                                                 
.  ػػًن ا أيػػن حنػػنا ٛٗ-ٙٗه صٔعلػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه ج ( ٔاب

 The Code Breakers; David Kahn, P 150-126خانظرا      .ٕٙٔعمًر اللوًره ص
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ذربذادلدلمنيذيفذعلمذالتعموةذواستخراجذادلعمى:سلدلةذادلؤلفنيذوادلفكرونذالعذ_ثالثًاذ

 بػػدأ هػػذُ السلسػػلس للقػػرف ال ػػًة ا  را/ال ػػًمن امػػيالداه القػػرف الػػذا أنيػػدع  يػػ  
اليػػر  امسػػلم ف خضػػو ق اعػػد هػػذا اليلػػم خأسسػػ  خ لػػ ير طرائقػػ  ميتمػػدين  مػػً سػػبق 

يػػػػس هػػػػذُ خأشػػػػره علػػػػا  لػػػػ ر اليلػػػػـ  علػػػػدهم  ًلروضػػػػيًت خاللرػػػػس خال هػػػػسه خ ًنػػػػت نيدا
ـ( ه خلػًنير نيػن عيػًف ٙٛٚهػػ/ٓٚٔاجًخالت علا يد ا ليل نين أِّد الفراهيدا ابت 

ـ(ه  قػػػػػد نسػػػػػب الانييػػػػػدا يف طبقػػػػػًت اللحػػػػػ ي  خاللرػػػػػ ي   تػػػػػًل  ٘ٔٛهػػػػػػ/ٕٓٓابت 
سػػرح الييػػ ف يف شػػرح رسػػًلس »ه خنقػػل علػػ  انيػػن نبً ػػس يف  تًنيػػ ا (ٔابللفراهيػػدا يف اميمػػا

ه   نقلػػ  دمحم نيػػن االلبلػػي عػػن انيػػن (ٕابم اميمػػاه خليلػػ  أخؿ مػػن خضػػو علػػ«انيػػن زيػػدخف
 «.شرح  لا من عًلا خعم،ا يف األعًلي خاميما»نبً س يف رسًلت ا 

 تػًل  اػًنير « ش ؽ امستوًـ يف مير ػس رمػ ز األقػالـ»خذ ر انين خعشيس يف  تًني ا 
 .(ٖاب«عل الرم ز خمفً يو الكل ز»نين عيًف الكيميًئي ه ا 

ـ( خ تًنيػػػػ ا ٜ٘ٛهػػػػػ/ٕ٘ٗاهيم ذا اللػػػػ ف امهػػػػرا ابت   نلتقػػػػي ني ػػػػ لف نيػػػػن إنيػػػػر 
ه خذ ػُر الػد ت ر رموػًف ششػن «عل الرم ز خنيرف األسقًـ يف أصػ ؿ اللرػًت خاألقػالـ»

 .(ٗاب«ن ادر امملل طًت اليرنييس يف مكتبًت  ر يً»يف  تًني ا 

                                                 
إف مل  الي هف  تب إ  ا ليل  تًل  للي هنيػسه  ملػال للكتػً  »خيذ ر عل  الانييدا القهس اآل يسا   (ٔاب

شورا  عا  وم ه  قيل ل  يف ذل  ابأا  يا  ًف ذل (  قػًؿا قلػت إنػ  النيػد مػن أف يفػتو الكتػً  
ذا عمػػل لػػ  لسػػم هللا أخ مػػً أشػػبو ه  بليػػت أخؿ عرخ ػػ  علػػا ذلػػ   ًقتػػًس راه  كػػًف هػػذا األصػػل الػػ

انظػػػر طبقػػػًت اللحػػػ ي  خاللرػػػ ي ا دمحم نيػػػن االسػػػن الانييػػػداه  ػػػوا دمحم أنيػػػ  «. ا ليػػػل  تػػػً  اميمػػػا
 .ٔ٘الفول إنيراهيمه دار اميًرؼه ص

انظػػر سػػرح الييػػ ف يف شػػرح رسػػًلس انيػػن زيػػدخفا هػػًؿ الػػدين دمحم نيػػن نبً ػػس امهػػراه املبيػػس األمرييػػس   (ٕاب
عم،ػا »خيذ ر انين نبً ػس عػن ا ليػل خعلػم اميمػا مػً  ا  .٘ٛٔه ٗٛٔهػه صٕٖٔٔه ٗنيب الؽه ط

األمر إذا التب ه خعميت ميىن البيت من الشير إذا أ فيت ه خمل  اميمي اللراه خامراد هً هلػً عػرخؼ 
يهػػللو عليوػػً الكً ػػب مػػو نفسػػ  خيكً ػػب لػػً خيسػػما اآلف امػػ لمه خ ػػً طرائػػق مػػذ  رة  يػػ  علػػا 

 ه   يذ ر أف للفراهيدا  تًل  يف اميما.«ً ا ليل خاضو  اليرخضاستملرالوًه خأخؿ من خضيو
ًعه دار الفكػره   (ٖاب ش ؽ امستوًـ يف عل رم ز األقالـا أِّد نين علي نين خعشيسه نشُر إود  ًلد اللبػ

 .ٕٚٔـه صٖٕٓٓدمشقه 
ه ٔه ط( نػػػ ادر امملل طػػػًت اليرنييػػػس يف مكتبػػػًت  ر يػػػًا رموػػػًف ششػػػنه دار الكتػػػً  ااديػػػده نيػػػريختٗاب

 .ٕٚص  ٕـه جٜٓٛٔ
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ـ( الػػذا ٕٙٛهػػػ/ٕٛٗخعًصػػر هػػ لف سػػول نيػػن دمحم نيػػن ع مػػًف الس سػػتًة ابت 
 ػػػًف يتبحػػػر يف الكتػػػب خ ػػػرج اميمػػػاه عػػػًذؽ »لفورسػػػت أنػػػ ا نقػػػل علػػػ  اللػػػدل يف ا
 .(ٔاب«نيذل  دقيق اللظر  ي 

ـ( خأل،ػػا رسػػًلس ملو يػػس ٖٚٛهػػػ/ٕٓٙ  لػػًف ييقػػ   نيػػن إسػػحق الكلػػدا ابت 
ه سػليرض  ػػً نيشػػيف مػػن التفهػػيل  يمػػً «رسػػًلس يف اسػػتملراج اميم،ػػا»يف التيميػس هػػيا 

 علم التيميس علا اإلطالؽ. نييد ألمهيتوًه إذ ُعد الكلدا من  ال ً م س 
ـ( خم َلفػػػ ا ٜٗٔهػػػػ/ ٜٕٔخ ػػػال الكلػػػدا أِّػػػد نيػػػن علػػػي نيػػػن خعشػػػيس ابت نييػػػد 

 .(ٕاب«ش ؽ امستوًـ يف مير س رم ز األقالـ»
خ   نييػػػػػد هػػػػػ الف دمحم نيػػػػػن أِّػػػػػد نيػػػػػن  يسػػػػػًف ابالقػػػػػرف ال ًلػػػػػث ا  ػػػػػرا/ التًسػػػػػو 

خلػػي  هػػذا »ُا امػػيالدا(ه خذ ػػر علػػ  وقػػ ت االمػػ ا يف مي ػػم األدلف نقػػال  عػػن  ػػري 
 .(ٖاب«للقدل الذا ل  يف اليرخض خاميما  تً 

خنػػػد ل القػػػرف الرانيػػػو ا  ػػػرا / اليًشػػػر امػػػيالدا مػػػو داخد نيػػػن ا يػػػ م نيػػػن إسػػػحق 
 ػًف »ـ(ه خيذ ر عل  ا ليػب البرػدادا يف مريػخ نيرػدادا ٕٜٛهػ/ٖٙٔالتل  ي ابت 

ًؿ علػػ  االػػً ظ الػػذه  . خقػػ(ٗاب«حنػػ و  لرػػ و  عسػػن امير ػػس لليػػرخض خاسػػتملراج اميمػػا
ا   .(٘اب«ل   هًنيا خنيال س خنيهر لستملراج اميما»يف سرُي

                                                 
 .ٛالفورستا اللدله دار اميًرؼه   ن ه ص  (ٔاب
 ه دار الفكره دمشق .ٖٕٓٓنشُر  إود  ًلد اللبًع عًـ   (ٕاب
ه ٙـه جٜٜٜٔه ٔمي م األدلفا وق ت االم ا   وا عمر اللبًعه نيػريخته م سسػس اميػًرؼه ط  (ٖاب

ه خنقل هذا القػ ؿ القفلػي يف إنبػًُ الػرخاة خنسػب  للانييػداه خ  ألػدُ علػد الانييػدا يف طبقً ػ  ٖٖٗص
اللحػػًةا . إنبػػًُ الػػرخاة علػػا أنبػػًُ ٖ٘ٔيف  رهتػػ  جمػػده انظػػر طبقػػًت اللرػػ ي  خاللحػػًةا الانييػػداه ص

 .ٜ٘ه صٖـه جٜٙٛٔه ٕالقفليه  وا دمحم إنيراهيمه القًهرةه دار الفكره ط
. خنقػل هػػذا ٖٓٛه ٜٖٚه صٛه جأِّػػد نيػن علػي البرػػداداه نيػريخته دار الكتػب اليلميػػس مريػخ نيرػدادا  (ٗاب

 .ٕٖٕه ٖٕٔه صٗالق ؿ عن ا ليب البردادا وق ت االم ا يف مي م األدلفه ج
ه نيػػريخته م سسػػس الرسػػًلسه   (٘اب سػػري أعػػالـ اللػػبالفا دمحم نيػػن أِّػػد الػػذه ه  ػػوا شػػييب األرههخط خ ػػرُي

 .ٖٛٗه صٗٔـه جٕٜٛٔه ٕط
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خم لػػ  دمحم نيػػن سػػييد البهػػري ام صػػلي ابالقػػرف الرانيػػو ا  ػػرا/ اليًشػػر  امػػيالدا(؛ 
ً  لػػ  يف الشػػير ر بػػس »ذ ػػر علػػ  وقػػ ت  ػػذل  يف مي مػػ  امػػذ  ر أنػػ ا  ً   ومػػ  ػػًف ذ يػػ

 .(ٔاب«خاليرخضعًليسه إمًمً  يف استملراج اميما 
لس يف »ـ(ه خلػ ا ٖٜٗهػػ/ٕٕٖخمن   لًف دمحم نين أِّد نيػن دمحم نيػن طبًطبًػ ابت  رسًػ

ضػػػػػمن جممػػػػػ ع يف التيميػػػػػس  فػػػػػ ظ يف  ػػػػػاائن مكتبػػػػػس  ػػػػًػ و لمكتبػػػػػس « اسػػػػػتملراج اميمػػػػػا
نيػػػن خهػػػب الكً ػػػب ابعػػػ ارا القػػػرف الرانيػػػو (. خإسػػػحق نيػػػن إنيػػػراهيم ٜٖ٘٘نيػػػرقم اب السػػػليمًنيس

 خاشتمل علا علم التيميس.« البيًف خالتبي »( خل   تً ا ا  را/ اليًشر اميالدا
خنييػػد هػػ الف اليلمػػًف  لقلػػو السلسػػلس يف القػػرف ا ػػًم  ا  ػػرا / االػػًدا عشػػر 
امػػػػيالداه إذ   يُي ػػػػر علػػػػا عػػػػً  أخ م لػػػػا يف التيميػػػػسه خمػػػػو د ػػػػ ؿ القػػػػرف السػػػػًدس 

عػػن  ػػرُي عػػن عػػً   ا  ػػرا / ال ػػًة عشػػر امػػيالدا يلقػػل للػػً السػػي طي يف نيريػػس ال عػػًة
ً  عػػػًـ  ـ( أنػػػ   ػػػًفا ٛ٘ٔٔهػػػػ/ ٖ٘٘اانػػػ  أِّػػػد نيػػػن عبػػػد اليايػػػا الشػػػلتمرا اب ػػػًف عيػػػ

 .(ٕاب «متقدمً  يف اليرخض خ   اميما»
خاسػػػُتملل  مػػػن إعػػػد  رسػػػًئل التيميػػػس ليلػػػي نيػػػن عػػػدالف الػػػذا سػػػلتحدث علػػػ  

ً ه خهػػي  ًج البللػػي ابت « ام لػػا للملػػ  األشػػرؼ»العقػػ ذ ػػُر ع مػػًف نيػػن عيسػػا التػػ
 .(ٖابـ(ٕٕٓٔهػ/ٜٜ٘

خمػػو مهًيػػس القػػرف السػػًدس ا  ػػرا / ال ػػًة عشػػر امػػيالداه نت قػػا مػػو أسػػيد نيػػن 
 هػًئ  امير ػس يف »ـ( خ تًنيػ  يف علػم التيميػسا ٜٕٓٔهػػ/ٙٓٙموذ  نين  ػً  ابت 

 .(ٗابذ ُر وق ت يف مي م األدلف« اميميًت

                                                 
ف ٖٙٙه صٙمي ػػػػم األدلفا االمػػػػ اه ج  (ٔاب تا اعتلػػػًػ ه خالقػػػػ ؿ نفسػػػػ   قريبػػػػً  علػػػػد الهػػػػفدا يف الػػػػ ايف لل  يػػػًػ

ًيلره ط ت  .ٗٓٔص  ٖـه جٕٜٙٔه ٕهلمػػ ت ريػػ ه دار  رانػػا شػػت ة يف طبقػًػ خعلػػد السػػي طي يف نيريػػس ال عػًػ
 .ٗٔٔه صٔـه جٜٗٙٔه ٔاللر ي  خاللحًةه  وا دمحم أني  الفول إنيراهيمه ملبيس عيساه ط

 .ٕٖ٘ص  ٔنيريس ال عًةا السي طيه ج  (ٕاب
انظر علم التيميس خاستملراج اميما علػد اليػر ا مػراو  خو ػرخف؛ القسػم ا ػًص نيتحقيػق رسػًلس انيػن   (ٖاب

 .ٕٜٕه ٜٕٔص  ٔعدالفه ج
 .ٜٖٓه صٕمي م األدلفا االم اه ج  (ٗاب
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نيػػػن دمحم نيػػػن خنػػػد ل القػػػرف السػػػًنيو ا  ػػػرا / ال ًلػػػث عشػػػر امػػػيالدا مػػػو إنيػػػراهيم 
ه «مقًصػػد الفهػػ ؿ ام هػػس عػػن عػػل ال هػػس»ـ( خرسػػًلت ا ٜٕٕٔهػػػ/ُٕٚٙدنيلػػري ابت 

 خسلفهل  يوً العقً .
ام لػػا »ـ( خ تًنييػػ ا ٕٛٙٔهػػػ/ٙٙٙخنهػػل نييػػد ذلػػ  إ  علػػي نيػػن عػػدالف ابت 

يلػػػػم»ه خ«للملػػػػ  األشػػػػرؼ يف عػػػػل الػػػػ الم
ُ
ه خأعػػػػًؿ عليػػػػ  مػػػػن رسػػػػًلت  امًضػػػػيسه «ام

 نيشيف من التفهيل أيوً .خسلتحدث عل  العقً  
خ  صػػػللً السلسػػػلس إ  أعػػػد أشػػػور علمػػػًف التيميػػػس يف التػػػًريخ اليػػػريب اإلسػػػالميه 

ـ(ه خم لفً ػػ  يف هػػذا الفػػن   ػػرية ٜٖ٘ٔهػػػ/ ٕٙٚخهػػ  علػػي نيػػن دمحم نيػػن الػػدريوم ابت 
 سلتحدث علوً  ذل  العقً .

 ـ( يتحػدث يف  تًنيػ أٖٗٔهػػ/ٕٗٚخجند علي نين دمحم نين ويػدمر االػد ي ابت 
 شػا امػر م »عػنا «  لا اال تهػًص خدرة الرػ اص يف مير ػس أسػرار علػم ا ػ اص» 

خعػػػل امػػػبوم  ػػػً أد ػػػم نيكػػػل لسػػػًف خمػػػً ألػػػم يف  ػػػل زمػػػًف خمػػػً سػػػُ  األخلػػػ ف لألقػػػالـ 
 «.خسًئر األع اف

صػػػبو »ـ( م سػػػ عت ا ٛٔٗٔهػػػػ/ٕٔٛخضػػػم،ن أِّػػػد نيػػػن علػػػي القلقشػػػلدا ابت 
للحػػديث عػػن  يميػػس الكتػػبه خهػػ  الفهػػل   هػػال   ػػًمال  « األعشػػا يف صػػلًعس اإلنشػػً

 .(ٔابال ًمنا يف إ فًف مً يف الكتب من السره خلل مً  ي  ملق ؿ عن انين الدريوم
خنػػر  يف هػػػذُ السلسػػػلس مػػػن ُلوػػػل مريػػػخ خ ً ػػ ؛ خمهػػػً اهلػػػًف مػػػن علمػػػًف التيميػػػسه 

عػل الرمػ ز خ ػتو »أِّد نين دمحم أني  القًسم اليراقيه خلػ  علػا مػً ذ ػر عػًلي  ليفػسا 
خه  رسًلس يف أقالـ األخائل الػذين لرػاخا لػً علػ موم خأسػرارهم »ه خقًؿا «قفًؿ الكل زأ

 «.يف  ل زهم
خاجملوػػػػ ؿ ال ػػػػًة هػػػػ  دمحم نيػػػػن االسػػػػن أنيػػػػ  االسػػػػن اارمهػػػػيه خذُ ػػػػر لػػػػ   تػػػػً  يف 

 .(ٕابالتيميس

                                                 
 .ٕٓ٘-ٕٕٛه صٜصبو األعشاا القلقشلداه ج  (ٔاب
.  ٗ٘-ٛٗه صٔانظػػر مػػرة ننيػػس علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه ج  (ٕاب

 خمً نييد. ٗٙٔ ًن ا أين حننا عمًر اللوًره ص
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هػػػػذُ سلسػػػػلس علمػػػػًف اليػػػػر  امسػػػػلم  يف علػػػػم التيميػػػػسه الػػػػذين هبتػػػػت ميػػػػر توم 
خ يػػػػًملوم ميػػػ  لسػػػػ ا ي يس خملو يػػػس مػػػػن  ػػػالؿ م لفػػػػًت علميػػػػس  اليميقػػػس  ػػػػذا الفػػػن

متملههسه خ ب   لًقلوم  ذا اليلم ليال  نييد ليله خللتًرا   بت هػذُ السلسػلس لػذا 
الشػػكل  لػػ ر هػػذا اليلػػم علػػد اليػػر  امسػػلم  عػػ  القػػرخف عػػا خصػػل إ  أيػػدا الرػػري 

ً  يف مر لػػػًه خمػػػً  ػػػًف  ًقتبسػػػُ  خاسػػػتفًدخا ملػػػ ه خ  بػػػت أف هػػػذا اليلػػػم    ُ  لػػػق اعتبًطػػػ
طػػػًرع  علػػػا علػػػـ  االوػػػًرة اليرنييػػػس اإلسػػػالميسه خ لفػػػي أسػػػبقيس الرػػػر  األخرخيب نيشػػػكل 
 عًسمه خر ل هذُ السلسلس للتًرا  لاا  من  ل ز  راهلً الرائو الذا أصبو ني  أيديلً.

عمـىذيفذذدراسةذدلؤلفاتذالعلماءذادلؤسدنيذلعلـمذالتعموـةذواسـتخراجذادلذذذذ_رابعًاذ

ذالتاروخذالعربيذاإلسالمي:

 ػػػًف هػػػذا اليلػػػم م لألسػػػا م مػػػن أقػػػل ل انػػػب  راهلػػػً عظػػػ ة لهتمػػػًـ البػػػًع   
ً  مل ه خ  يلو  أا لعث نيدراسػت  خإمًطػس  خالدارس ه  لم يسبق ألعد أف عقق شيم
الل ًـ عل ه  ػً أ ،ػر ا تشػً   إ  هػذا ال قػت امتػ  ره خ ػدؼ هػذُ الدراسػس إ  إظوػًر 

اعت  ػػػػ   ػػػػاائن امملل طػػػػًت اليرنييػػػػس اإلسػػػػالميس مػػػػن  تػػػػب اميمػػػػاه خ شػػػػا  لػػػػ ز  مػػػػً
 ألداده يف هذا اليلم خإنيراز الله ص خ   ضيو ل انبوً خنتًئج دراستوً.

خيف هػػذُ الدراسػػس أهػػم مػػً ُخقػػا عليػػ  مػػن ونر التيميػػس علػػد اليػػر  امسػػلم  مػػن 
ً  مػن األمهيػس اكػًفه  بيوػوً م  ػل يف  القػدـ  ػرج عػن مبلػ  علػم خمل طًت هي هييػ

البًع   من عر  خألًنػب  رسػًلس الكلػداه خرسػًلس انيػن دنيلػريه خرسػًلس انيػن عػدالفه 
خنييوػػػوً اآل ػػػر ذهػػػب م ر ػػػ  التيميػػػس الررنييػػػ ف إ  أنػػػ  يف عكػػػم امفقػػػ د  رسػػػًلس انيػػػن 

ًح الرمػػػػ ز»الػػػػدريوما  ًح الكلػػػػ ز يف إيوػػػػ ه نيػػػػل شػػػػك،  نييوػػػػوم يف صػػػػحس خلػػػػ د «مفتػػػػ
ه خ  بػػت هػػذُ الدراسػػس م مػػو السلسػػلس امتقدمػػس م أف الرػػر  يف شملهػػيس انيػػن الػػدريوم

ً  خو ػػػػػذا  مػػػػػً سػػػػػبقت إليػػػػػ  االوػػػػػًرة اليرنييػػػػػس اإلسػػػػػالميس  هػػػػػذا البػػػػػً    يكػػػػػن إال متتبيػػػػػ
 .(ٔابالااهرة

                                                 
 .ٕٗه ٔٔص ٔانظر علم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو رخفه جه  (ٔاب
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ذالكنديذمؤسسذعلمذالتعموة:ذ-1

الكلدا هػ  أخؿ مػن خضػو أسػ  علػم التيميػس خمبًدئػ ه خهػ  ييقػ   نيػن إسػحق 
ًح نيػػػن عمػػػراف نيػػػ ن إانًعيػػػل نيػػػن دمحم نيػػػن األشػػػيث نيػػػن قػػػي  نيػػػن ميػػػدا  ػػػر  نيػػػن الهػػػب

الكلػػداه أنيػػ  ي سػػاه  يلسػػ ؼ اليػػر  خأعػػد أنيلػػًف مل  وػػًه خلػػد للك  ػػس خ ػػًف أنيػػُ  
أمػػريا  عليوػػً يف عوػػد ا ليفػػس اليبًسػػي اموػػداه   نشػػ  للبهػػرة خانتقػػل ملوػػً إ  نيرػػداد 

ه   ع يف اللب خالفلسفس خام سيق ً خا لدسػس خالفلػ ه خعػًز عيث  يل،م خعه،ل اليلـ 
ً    ػػرية زادت علػػػا  علػػا مكتبػػس  بػػػرية انيػػت للكلديػػػسه عيػػث أل،ػػا خ ػػػرلم خشػػرح  تبػػػ

 ًضػل دهػُر خخاعػد عهػُر يف مير ػس اليلػـ  »ال المثمسه خهذا مػً د ػو اللػدل ليقػ ؿ علػ ا 
 «.القدميس أبسرهً

يتهػػم خانيلػػ  نيلػػ  الكلػػدا ملالػػس عظيمػػس لػػد  ا لفػػًف اليبًسػػي  خمػػلوم امػػ م ف خام
أِّػػػػده خعوػػػػد إليػػػػ  امػػػػ م ف ودارة نييػػػػت االكمػػػػس خ رهػػػػس م لفػػػػًت أرسػػػػل  خ ػػػػرُي مػػػػن 
الفالسػػػفسه خلقػػػي يف عيً ػػػ  مػػػً يلقػػػًُ أم ًلػػػ  مػػػن  السػػػفس األمػػػمه عيػػػث ُخشػػػي نيػػػ  إ  
ا ليفػػػػس امت  ػػػػل اليبًسػػػػي  ُوػػػػر  خأُ ػػػػذت  تبػػػػ ه   ُردت إليػػػػ ه  ػػػػ يف الكلػػػػدا سػػػػلس 

 .(ٔابـٖٚٛهػ/ٕٓٙ
ذؤلفاته:ذإبداعاتهذومذ-

أنيػػدع الكلػػدا يف   ػػري مػػن اليلػػـ  إنيػػداعًت لػػديرة لل قػػ ؼ علػػدهً   ػػريا ه خمػػن 
  ل  اإلنيداعًتا

 سػػػر   ػػػريا  مػػػن  تػػػب الفلسػػػفسه خخضػػػو نييػػػ  اللظػػػروت الفلسػػػفيس يف قًلػػػب  -
.  مفوـ 

                                                 
. طبقػًت األطبػًف خاالكمػًفا سػليمًف نيػن لل ػله  ػوا ٖ٘ٙ-ٖٚ٘انظر عل  الفورستا اللػدله ص (ٔاب

. أ بػػػًر اليلمػػػًف أب يػػػًر االكمػػػًفا علػػػي نيػػػن ي سػػػا القفلػػػيه ٖٖٚـه صٜ٘ٛٔه ٕ ػػػ اد سػػػيده ط
. عيػػ ف األنبػػًف يف طبقػػًت األطبػػًفا أِّػػد نيػػن القًسػػم نيػػن أيب ٕٙٗ-ٕٓٗه صالقػػًهرةه مكتبػػس امتلػػ 

. األعػػػالـا  ػػػػري الػػػدين الار لػػػػيه ٖٜٕ-ٕ٘ٛأصػػػيبيسه  ػػػوا نػػػػاار رضػػػًه نيػػػػريخته مكتبػػػس االيػػػػًةه ص
 .ٜٙٔه ٜ٘ٔص  ٛـه جٜٜٚٔه ٕٔنيريخته دار اليلم للمالي ه ط
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ً  عظيمً .   - ً  خ يلس   ً  عًذق   ًف مولدسً  قديرا   مً  ًف طبيب
 الك ا ب يف أع اؿ اللًس.  ي من نيسحر الكيميًف خال أهر  -
 أ رج عدة رسًئل يف البهروت خامرئيًت. -
  تب يف ام سيقً خأعلا طرقً  إليًد ال دد. -
خضو رسًلس يف زرقس السمًف  ب  أف اللػ ف األزرؽ ال  ػت  للسػمًفه نيػل هػ   -

مايج من سػ اد السػمًف خاألضػ اف األ ػر  اللًنػس عػن ذرات الربػًر خ ػًر امػًف 
 اا .ام ل د يف 

عُػػػدت م لفً ػػػ  يف الفلسػػػفس نقلػػػس لػػػ ؿ يف مريػػػخ اليػػػر  خامسػػػلم  اليلمػػػي  -
 خالفلسفي.

 رسػػػًلس يف صػػػليس اإلسػػػلرال .  تػػػً  يف ا ػػػتالؼ املػػػًظر. خمػػػن أهػػػم م لفً ػػػ ا
 تً  الفلسػفس  اللب األنيقراطي. ا لدسيًت. امد ل إ  ام سيقً. رسًلس يف اإليقًع.

 .(ٔابا لدارسًلس يف االسً   األخ .
ذـذدراسةذرسالةذالكنديذيفذعلمذالتعموةذواستخراجذادلعمى:

هػػػذُ الرسػػػًلس  يػػػد مػػػن أقػػػدـ مػػػً خصػػػل إليلػػػً مػػػن ونر يف علػػػم التيميػػػس خاسػػػتملراج 
اميمػػػػػاه إذ ييػػػػػ د أليفوػػػػػً إ  أخائػػػػػل القػػػػػرف ال ًلػػػػػث ا  را/السػػػػػًدس امػػػػػيالداه خقػػػػػد 

ً   اسػػتكملت أسػػبً  التػػ ليا اليلمػػي املو ػػي يف هػػذا الفػػن ً  خمشػػ ال    نيرز ػػ  علمػػ عمقػػ
قًئمً  نيذا   ل  أصػ ل  خطرائقػ  امملتلفػسه خاموػم أنػ  مػو ظوػ ر هػذُ الرسػًلس  ًنػت خالدة 

 علم لديد يدعا علم التيميس خاستملراج اميما.
خال شػػػ  أف سػػػيس إطػػػالع الكلػػػدا خ لػػػ ع مػػػ اردُ خإدار ػػػ  لبيػػػت االكمػػػس أعظػػػم 

ميسه  ػػػل ذلػػػ  و ػػػا أ لػػػ  يف هػػػذُ الرسػػػًلس صػػػرح هقػػػًيف عر تػػػ  االوػػػًرة اليرنييػػػس اإلسػػػال

                                                 
لًميػػػػػس الػػػػػدخؿ اليرنييػػػػػسه القػػػػػًهرةه   ػػػػػراث اليػػػػػر  اليلمػػػػػي يف الروضػػػػػيًت خالفلػػػػػ ا قػػػػػدرا ط قػػػػػًفه ( ٔاب

ه ٔ. مي ػػػػم امػػػػ لف ا عمػػػػر رضػػػػً  حًلػػػػسه م سسػػػػس الرسػػػػًلسه نيػػػػريخته طٚٗٔ-ٖٚٔـه صٜٗ٘ٔ
 .ٕٙٔه ٕ٘ٔه صٗـه جٖٜٜٔ
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اليظيمػػػس الػػػأ  ػػػدت امرلػػػو األخؿ مبػػػدعي هػػػذا اليلػػػم نييػػػد الكلػػػدا  ػػػًنين دنيلػػػري خانيػػػن 
 الدريوم.

خقد  ًنت هذُ الرسًلس  بيمػس جمو لػس ال  لً ػً األيػدا خال  ػذ رهً امرالػوه عػا  
ً  خ  يشػػر  ً ه  بػػري مػػ ر ي علػػم التيميػػس دا يػػد  وػػن   ييلػػم علوػػً شػػيم إ  خل دهػػً مللقػػ

إ  أف ا تشػػػػػفوً  ققػػػػػ   تػػػػػً  علػػػػػم التيميػػػػػػس يف امكتبػػػػػس السػػػػػليمًنيس لسػػػػػتلب ؿ عػػػػػػًـ 
ً  يف لقيػق مريػخ ٜٔٛٔهػ / ٕٓٗٔ ً  خأسًسػي ـه خمهو ا نيتحقيقوً  كًنت عًمال  مومػ

علػم التيميػػس خاسػتملراج اميمػػا علػد اليػػر  امسػػلم ه خ هػحيو مػػً شػً  هػػذا التػػًريخ 
 .(ٔابكت،ً  الررنيي من أ لًف لد  ال

اسػػتول الكلػػدا رسػػًلت  اقدمػػس أظوػػر  يوػػً أنػػ  قػػًـ وجنػػًز هػػذا اليمػػل  لبيػػس لر بػػس 
 ومػػت م  سػػو هللا  ومػػ   خخ ػػر »ه خنيػػ ،  يوػػً عملػػ  لػػً نيق لػػ ا (ٕابا ليفػػس اليبًسػػي

علم  م مً أمرت نيران  يف  تً   ً   لد ني  االيلس إ  استملراج مػً ُرسػم يف الكتػب 
 .(ٖاب«خا تهًر ذل  يف خليا الق ؿاميمًةه 

خقد أ ا  يوً علا ذ ر  ػل مػً يتيلػق نييلمػي التيميػس خاسػتملراج اميمػا علػا حنػ  
ه  ػل ذلػػ  ني  يػا خاضػو خ ر يػػب  حيػي  لم ضػ ع مػػن أطرا ػ  خيلفػذ إ   فػػًوُ خأسػراُر

 عسن.
خميكللػػػً  قسػػػػيم هػػػػذُ الرسػػػًلس إ  مخسػػػػس  هػػػػ ؿا سػػػبل اسػػػػتملراج اميمػػػػا. أنػػػػ اع 

س اليظًـ. ملًهج اسػتملراج نييػ  أنػ اع التيميػس. دخراف االػرخؼ خمرا بوػً يف اللرػس التيمي
 اليرنييس. اق اف االرخؼ خامتلًع  من اللرس اليرنييس.

                                                 
.  لػػػ ر ٚٓٔه ٙٓٔص  ٔانظػػػر علػػػم التيميػػػس خاسػػػتملراج اميمػػػا علػػػد اليػػػر ا مػػػراو  خو ػػػرخفه ج  (ٔاب

ًح يف ملظ مػػس التيميػػس علػػد اليػػر ا نوػػًؿ ييقػػ ـه ٜٜٚٔ  ه أطرخعػػس د تػػ راُه لًميػػس علػػبه امفتػػ
 .ٕٔص

 خه  أِّد نين دمحم نين اميتهم نين هًرخف الرشيده أني  اليبًس.  (ٕاب
ه ٔعلم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو ػرخفه لقيػق رسػًلس الكلػدا يف اميمػاه ج ( ٖاب

 .ٖٕٔص
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خدراسػػػس هػػػذُ الرسػػػًلس دراسػػػس م ضػػػ عيس متيمقػػػس   صػػػللً إ  أف الكلػػػدا هػػػ  أنيػػػ  
تػػػًريخ يف هػػػذا التيميػػػس خاسػػػتملراج اميمػػػا يف اليػػػً ه إذ  تػػػب أخؿ خمل طػػػس ُعر ػػػت يف ال

اليلػم خذلػ  يف القػرف ال ًلػػث ا  را/التًسػو امػيالداه أا قبػل سػػبيس قػرخف مػن خضػػو 
أخؿ خمل طس يف الرر  يف علم التيميػس مػن قبػل ابألػ  ( الػذا  تػب رسػًلت  ام لفػس مػن 

ـ لللرػػػػػس الال يليػػػػػسه خالػػػػػذا يُيػػػػػد أل التيميػػػػػس يف ٙٙٗٔهػػػػػػ / ٔٚٛصػػػػػفحس سػػػػػلس  ٕ٘
( سػػػلس Polygraphiaاألمػػػًف إ  اب ػػػري م ( الػػػذا خضػػػو  تًنيػػػ  ابالرػػػر ه نييلمػػػً يلسػػػبوً 

 ـ.ٛٓ٘ٔهػ / ٜٗٔ
خ  يكػػن الكلػػدا خاضػػو علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا  حسػػبه خإعػػً  ػػًف أخؿ 

 من خضو أسس  ا ًمس اآل يسا
ًع  - التفريق ال اضو نيػ  طػرؽ التيميػس األسًسػيسا اإلنيػداؿه خالقلػبه خ ريهػً خإرلػ

 ملوً.خمتلا اللرؽ ل اعدة 
   ضيو امراد للتيميس امر بس. -
خضػػػػي  للرائػػػػق لليليػػػػس خملو يػػػػس السػػػػتملراج اميمػػػػاه خذلػػػػ  لسػػػػتيمًؿ  ػػػػ ا ر  -

 االرخؼ يف اللرس خمرا بوً.
اعتمػػًدُ  ػػ ا ر ال لًئيػػًت علػػد اسػػتملداـ اقػػ اف االػػرخؼ مػػو نييوػػوًه أخ امتلًعػػ   -

 للتقدل خالت  ري.
 استيمًؿ  كرة الكلمس اجتملس. -
هًئيًت عمليس علا   ا ر االػرخؼ لللرػس اليرنييػسه خاإلشػًرة إ  مبػًد  إلراف إع -

 ذل  يف  ل اللرًت.
 الفوم ال اضو للبييس االرخؼ. -
خضػػو لػػداخؿ خإعهػػًئيًت دقيقػػس لتػػ ا ر االػػرخؼ خ ػػ ا ر ال لًئيػػًته خمػػً يقػػ ف  -

خمػػػً ال يقػػػ ف مػػػن االػػػرخؼ  نييوػػػوً مػػػو نييػػػ ه ميكػػػن األ ػػػذ لػػػً عػػػا أوملػػػً 
 .(ٔاباميًصرة 

                                                 
.  ل ر ٕ٘٘-ٕٔٔه صٖٛٔ-ٓٔصٔاو  خو رخفه جانظر علم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مر   (ٔاب

 ه خ يومً  فًصيل  ل مً لدهًل عل .ٙ٘-ٕٔامفتًح يف ملظ مس التيميس علد الير ا نوًؿ ييق  ه ص
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خال نيػػػػد هلػػػػً أف نػػػػذ ر شػػػػوًدة ابدا يػػػػد  وػػػػن( عػػػػً  الرػػػػر  األخؿ يف اليلػػػػم الػػػػذا 
ُخلد علم التيميس نيشقي  ني  الير ه  قد  ًن ا أخؿ مػن ا تشػا »نتحدث عل ه يق ؿا 
 .(ٔاب«طرؽ استملراج اميما
طػػػ ر امسػػػلم ف امير ػػػس يف اسػػػتملراج اميمػػػاه  ػػػلم علػػػا  ًرسػػػتوم »خعيلمػػػً قػػػًؿا 
راسالت خاستملراج  يميتوًه خذلػ  علػا الػر م مػن  شػكي  نييػ  اليمليس الع اض ام

البػػػػًع   يف ذلػػػػػ ه خاػػػػً أف الػػػػػ اث اإلسػػػػالمي اممللػػػػػ ط ال يػػػػااؿ  ػػػػػري مكتشػػػػػا يف 
ل البًعث  ي  ا تشً ًت لديرة للتقدير  «.ميظم   قد حيهِّ

نيػػ ، امقػػًؿ أف … اطليػػت علػػا مقػػًؿ نشػػر يف جملػػس الدراسػػًت السػػًميس »خق لػػ ا 
رسػػ ا اسػػتملراج اميمػػا قبػػل الرػػر  نيػػامن ط يػػله خخ ػػر را مػػً أعػػدُ أ ػػ   ػػتو اليػػر  مً

 .(ٕاب«مر ي يف  تًيب  ل 

ذأبوذاحلدنذبنذطباطبا:ذ-2

عر خعػًػ   قػػقه خلػػد أبصػػبوًف  ه شػًػ دمحم نيػػن أِّػػد نيػػن دمحم نيػػن أِّػػد نيػػن إنيػػراهيم طبًطبػًػ
ت لػًػ سػػلس  فًف القرحيػػس ـه موػػر يف األد ه خعُػػرؼ للػػذ ًف خالفللػػس خصػػٖٖٜهػػػ/ ٕٕٖخمػًػ

 خصحس الذهن خل دة امقًصده  ًف من أخالدُ األدلف خاليلمًف خامشًهري.
خيوػػم خمتػػًرات «  ػػذيب اللبػػو»يف نقػػد الشػػير خ« عيػػًر الشػػير»مػػن مهػػلفً  ا 

  يسػػبق إ  »ه خصػػف  وقػػ ت االمػػ ا أبنػػ ا «اليػػرخض»مػػن أشػػيًر الشػػيرافه خ تػػً  
 .(ٖاب«م ل 

                                                 
  The Code Breakers; David Kahn, P  93    (ٔاب
 Kahn On Codes; David Kahn, New york, 1983. P.  ٓٚٔ ػًن ا أيػن حنػنا عمػًر اللوػًره ص ( ٕاب

284- 41  
. خ يػػػػػًت األعيػػػػػًفا أِّػػػػد نيػػػػػن دمحم نيػػػػػن ٖٛ٘-ٖٛٗه صٙانظػػػػر علػػػػػ  مي ػػػػػم األدلفا االمػػػػ اه ج  (ٖاب

. الػػػػػػ ايف لل  يػػػػػػًتا ٖٔٔ-ٜٕٔه صٔ لكػػػػػػًفه  ػػػػػػوا إعسػػػػػػًف عبػػػػػػًسه نيػػػػػػريخته دار صػػػػػػًدره ج
ن األمػػ ه نيػػريخته دار التيػػًرؼه . أعيػػًف الشػػييسا  سػػن األمػػ ه  ػػوا عسػػٔٛه صٕالهػػفداه ج

 .ٕٙ٘-ٕٛٗه صٕـه جٖٜٛٔ
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خهػي عػ ذج يف « رسػًلس يف اسػتملراج اميمػا»لف ا خالذا ييليلً يف هذا امقًـ مهػ
 لبيق علم التيميس علػا الشػيره خلػ  أنػ   لًخلػ  للل ػره خلكػن علػا نلػًؽ ضػيقه  ػذ ر 

اعلم أف هيو مً ي لم خييما من الكالـ امل  ر أخ املظـ   هػ ر »يف مللو رسًلت ا 
  ً  .(ٔاب«يف مثًنيس خعشرين عر 

التيميػس يف شػيُر نيك ػري مػن ال ضػ ح خالسػو لسه  يك ف انيػن طبًطبػً قػد مػًرس  ػن 
خميكػػػن  قسػػػيم رسػػػًلت  إ  مخسػػػس  هػػػ ؿا مػػػً يسػػػتيًف نيػػػ  السػػػتملراج اميمػػػا مػػػن الل ػػػر 
. من طرؽ التيميػس للتبػديل البسػي . م ػًؿ  خالشير. استملراج اميما من الشير املظـ 

 .(ٕابعلا  يميس الشير. م ًؿ علا إدارة ال هس يف الشير

 الكاتب:ذابنذوهبذ-ذ3

هػػ  إسػػحق نيػػن خهػػب الكً ػػبه خال نيلػػم علػػ  الك ػػريه خوؿ خهػػب أسػػرة عريقػػس يف 
صػػػليس الكتًنيػػػسه أصػػػلت  ػػػيوم خ  اره هػػػً  لفوػػػم عػػػن سػػػلفومه خ ػػػًف  ػػػم عظػػػ ة علػػػد 
اليبًسي  خعلد األم ي ه خيرلو اجقق ف أف ام لا إسحق نين خهب  ًف م لػ دا  يف 

مػيالداه خأنػ  عػًش ميظػم عيً ػ  يف القػرف الرانيػو أخا ر القرف ال ًلث ا  ػرا/ التًسػو ا
 ا  را/ اليًشر اميالدا.

أمػػً رسػػًلت  يف اميمػػا  لػػم ُنمػػو يف رسػػًلس مفػػردةه خإعػػً خردت يف جممػػ ع التيميػػس 
مػػػن  تػػػً  البيػػػًف خالتبيػػػ  أليػػػا أيب االسػػػ  إسػػػحق نيػػػن إنيػػػراهيم نيػػػن »لػػػت علػػػ افا 

 تػػػػً  النيػػػػن خهػػػػب حيمػػػػل علػػػػ افا ه    بػػػػ  أمهػػػػً مػػػػن  «سػػػػليمًف نيػػػػن خهػػػػب الكً ػػػػب
 ـ.ٜٜٙٔهػ / ٜٖٛٔه طبو للقًهرة عًـ «ال هًف يف خلُ  البيًف»

                                                 
علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه لقيػػق رسػػًلس انيػػن طبًطبػػً يف التيميػػسه   (ٔاب

 .ٕٖٔه صٕج
علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه لقيػػق رسػػًلس انيػػن طبًطبػػً يف التيميػػسه   (ٕاب

 .ٗٚٔ.  ًن ا أين حننا عمًر اللوًره صٕٖٔ-ٖٜٕه صٕج
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يستول انين خهب الكالـ يف هذُ الرسًلس نيبيػًف األسػبً  الػأ  سػتدعي اسػتيمًؿ 
الكتًنيس البًطلسه خهي  كمن يف عًلس اإلنسًف إ   تمًف نييػ  أنػ اع القػ ؿ لػداع  مػن 

امهػػلحسه خذلػػ  عػػا ال يقػػا عليػػ  إال مػػن ي هػػق نيػػ ه    الػػدخاعيه أخ خلػػ   مػػن خلػػُ 
يفػػرؽ نيػػ  عػػًل  مػػن أعػػ اؿ هػػذا االسػػتيمًؿ لكػػل ملومػػً مهػػللح  ا ػػًص نيػػ ه خمهػػً 
عػػػػػًال الكتًنيػػػػػس خالقػػػػػ ؿه  ًل هػػػػػس خالتيميػػػػػس للكتًنيػػػػػسه خاللحػػػػػن خالرمػػػػػا خاإلشػػػػػًرة للقػػػػػ ؿ 

 الشف ا.
 رهً . ال هػػػس خميكػػػن  قسػػػيم هػػػذُ الرسػػػًلس إ  مخسػػػس  هػػػ ؿ هػػػيا االػػػرخؼ خصػػػ

خالتيميػػس خطرقومػػً. مبػػًد  اسػػتملراج ال هػػس خالتيميػػس. نبػػذة عػػن اسػػتملراج اميمػػا مػػن 
 الشير. طريقس للتيميس.

 خ  ز أصًلس انين خهب الكً ب يف هذُ الرسًلس يف اا انب التًليسا
م عػػػػػرض نييػػػػػ  امهػػػػػللحًت خشػػػػػرعوً خالتفريػػػػػق نيػػػػػ  امتشػػػػػًني  ملوػػػػػً  ًلتيميػػػػػس 

 رؼه خ يميس أ لقه خاللحن خالرما خاإلشًرة يف الق ؿ.خال هس خص رة اال
ً  إذ  م عرضػػػ  لػػػبي  طػػػرؽ التيميػػػس امر بػػػس ا ًمػػػس لسػػػتيمًؿ التيميػػػس خال هػػػس ميػػػ

 أشًر إ  اامو ني  القلب خال هس.
 م إيرادُ عهرا  للكلمًت ال لًئيس اليرنييس مر بس عسب   ا رهً.

 ال رخد نيرما خاعد.م  لبو  ألمهيس  رميا ال لًئيًت الك رية 
م  ػػىن الرسػػًلس لمبًعػػث الهػػ  يسه  ًليالقػػس نيػػ  االػػرؼ خصػػ ر  ه خرصػػد خمػػًرج 

 .(ٔاباالرخؼه خ نظريس ااود األقل خاإلد ًـ

                                                 
علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه لقيػػق رسػػًلس انيػػن خهػػب يف التيميػػسه   (ٔاب

. خانظػر  تًنيػ  ال هػػًف يف خلػُ  البيػػًفا إسػحق نيػػن خهػب الكً ػػبه  ػوا  ديػػس ٗٓٔ-ٗٛه ص ٕج
 .٘ٚٔن حننا عمًر اللوًره صـ.  ًن ا أيٜٚٙٔه ٔاالدي يه لًميس نيرداده ط
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ذابنذدنونري:ذ-ذ4

إنيراهيم نين دمحم نين إنيراهيم نين علي نين هبس هللا نيػن ي سػا نيػن نهػر نيػن أِّػد اللملمػي 
ر م خعمػل يف القًني سي ام صليه من أهل ام صله عُ  رؼ لنين دنيلػري م خهػي مهػرر ديلًػ

ف  ف لػػػ  عظػػػ ة علػػػدهم خعلػػػد السػػػالط ه عًصػػػر الدخلػػػس األي نييػػػس يف زمػػًػ  دمػػػس األمػػػراف خ ػػًػ
زا نيػػن السػػللًف صػػالح الػػدين األيػػ يبه ا هػػل سػػلس  هر  ػًػ ـ ٕٚٔٔهػػػ / ٗٔٙاملػػ  الظػًػ
  دمس هصر الدين دمحم نين اليًدؿ أيب نيكر نين أي   صًعب مهر.

الدور امهريس خالبالد الشًميسه خامتدح هًعس من مل  وً خ  ائوػًه  ػ يف   لقل ني 
 ـ.ٜٜٕٔهػ/ ٕٚٙسلس 

نظم انين دنيلري الشيره خذُ ر ل  دي اة شيره  مً أل،ا يف علم التيميس خهػ  اليلػم 
الشػوً  اللػػًلم يف »الػذا نيػرع  يػػ ه خذ ػر لػ  صػػالح الػدين الهػفدا  تػػًني ه األخؿا 

 .(ٔاب«مقًصد الفه ؿ ام هس عن عل ال هس»ه خال ًةا «علم خضو ال الم
خهذا الكتً  األ ري ختهػ   يػ   مػً هػ  خاضػو يف علػم التيميػسه خاشػتمل علػا 
ًج إليػػ  امشػػترل يف اسػػتملراج اميمػػا مػػن ميليػػًت  ميػػس  ميل مػػًت خ ػػرية يف  ػػل مػػً حيتػػ

ً  علػا حنػ ً ي مػػً خ يفيػس خطػرؽ خمتلفػس خملو يػًت خعمػله خقػد أ ػػا  ػل ذلػ  مر بػ   حيػ
ه خقسػػم  إ  قسػػم   بػػريينه يشػػتمل  ػػل ملومػػً علػػا  نػػراُ مػػن  تػػب هػػذا اليلػػم اليػػـ 

  ه ؿا 
ه خذ ػػػػر يف  تمتػػػػ  «عػػػػل مػػػػً ُعمػػػػي يف الكػػػػالـ امل ػػػػ ر» ًلقسػػػػم األخؿ عل نػػػػ  نيػػػػػا 

ام اضػػػػػيو اآل يػػػػػسا سػػػػػبل اسػػػػػتملراج اميمػػػػػا خُعد ػػػػػ . أقسػػػػػًـ التيميػػػػػس خضػػػػػرخلً. ملػػػػػًهج 
 التيميس امر بس. استملراج اميما. استملراج

ه خأدرج لتػ  ام اضػيو «عػل مػً ُعمػي يف الكػالـ املظػـ »خعل ف القسػم ال ػًة نيػػا 
اآل يػػػسا عػػػدة اسػػػتملراج اميمػػػا مػػػن الشػػػير. علػػػم اليػػػرخض. علػػػم القػػػ ايف. علػػػم البهػػػر 

 للكتًنيس. متفرقًت. أم لس عمليس. ا ًرس.  

                                                 
 .ٕٙص  ٔ. األعالـا الار ليه جٕٙٔص  ٙانظر ال ايف لل  يًتا الهفداه ج ( ٔاب
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الكلػػػداه خانيػػػن طبًطبػػػًه  لقػػػد أ ػػػًد انيػػػن دنيلػػػري  ػػػن سػػػبقُ  يف هػػػذا الفػػػن  رسػػػًلس
 خلكن أصًلت   ر ات يف هذُ الرسًلس يف اللقًط اآل يسا

 استيمًؿ األرقًـ يف التيميس لإلعًضس أخ اإلنيداؿ. -
 استيمًؿ عدة أرقًـ لتيميس االرؼ ال اعد لإلعًضس. -
 عرض نيي  طرؽ التيميس امر بس  ًستيمًؿ القلب خاإلعًضس ميً  . -
فػػػًفه خقػػػد دعًهػػػً  ر يػػػب التيميػػػس علػػػا طريقػػػس اإل  ػػػًر مػػػن طػػػرؽ التيميػػػس لإل  -

 ختفي أمهً  يميس.
اسػػػػػػتيمًؿ نييػػػػػػ  األدخات يف طػػػػػػرؽ التيميػػػػػػس  ػػػػػػً رز املػػػػػػ فه خد ػػػػػػس ا شػػػػػػبه  -

 خا ي ه خال رؽ امل ا.
أشػػػػًر إ  التيميػػػػػس للتملًطػػػػبه خهػػػػػي الػػػػأ  ػػػػػتم نيػػػػ  شملهػػػػػ  عًضػػػػػرين دخف  -

أخ رقيػػػػػس اسػػػػتيمًؿ الكتًنيػػػػػسه خيسػػػػػتملدـ  يوػػػػً عسػػػػػً  اامػػػػػل نييقػػػػد األصػػػػػًنيو 
 الشلرنج.

ً   ً س طرائق التيميس األسًسيس خأن اعوً خطرائق لليلوً. -  ذ ر  قريب
أضػػًؼ نييػػ  األنػػ اع ااديػػدة يف طرائػػق التيميػػس خالػػأ ريػػات نيدرلػػس عًليػػس مػػن  -

 التهييب  دؿ علا ررس  يف هذا اليلم.
ً  ميظم   ارزميًت التيميس -  .(ٔابعرض  قريب

ذابنذعدالن:ذ-5

هػػػ/ ِّٖٛ٘ػػًد نيػػن علػػي ام صػػلي اللحػػ ا امػػ لمه خلػػد سػػلس علػػي نيػػن عػػدالف نيػػن 
ـه    لقا اليلػم يف نيرػداد علػا عػدد مػن اليلمػًفه خأقػرأ خعل،ػم مػً  يلػم خ ًصػس ٚٛٔٔ

                                                 
علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه لقيػػق  تػػً  انيػػن دنيلػػري يف التيميػػسه   (ٔاب

ًح يف ملظ مس التيميػس علػد اليػر ا نوػًؿ ييٜٕٓ-ٕٕٔه ص ٕج ه ٓٛ-ٚ٘قػ  ه ص.  ل ر امفت
 .ٙٚٔخ يومً  فًصيل مً لدهلً عل . خانظر  ًن ا أين حننا عمًر اللوًره ص
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علـ  اللرس اليرنييس الأ انيوً ملػ    ػريخفه إذ  هػدر للتيلػيم يف لػًمو الهػًه للقػًهرةه 
قػػػػد عًصػػػػر الػػػػدخلت  األي نييػػػػس ـ يف القػػػػًهرةه  يكػػػػ ف لػػػػذا ٕٛٙٔهػػػػػ/ٙٙٙ ػػػػ يف سػػػػلس 
 خاممل  يس.

مػس يف األد  »ـ( أبنػ   ػًفا ٕٖٙٔهػ /  ٗٙٚخصف  انين شً ر الكت  ابت  عال،
 «.من أذ يًف نيذ ودـه انفرد  ل ام لم خاأللرًز

عقلػس اجملتػًز »ه خ«االنتملً  لكشا األنييًت امشكلس اإلعػرا »خمهلفً   هيا 
 .(ٔاب«لا للمل  األشرؼام  »ه خ«اميلم»ه خ«يف عل األلرًز

ه خالػأ «ام لػا للملػ  األشػرؼ»خالذا ييليلً من م لفػًت انيػن عػدالف رسػًلت ا 
قس،ػػػموً إ   ًلػػػس خعشػػػرين قًعػػػدة خ ًرػػػسه عػػػ ت الفًلػػػس هالهػػػس م اضػػػيو هػػػيا عػػػدة 
ام لم. ذ ر أم لػس يف ال هػس للتبػديل البسػي . دراسػس يف اقػ اف االػرخؼ لبلػًف الكلمػس 

 اليرنييس.
اعتػػػػػ ت الق اعػػػػػد علػػػػػا  سػػػػػيس م اضػػػػػيو هػػػػػيا اللريقػػػػػس التحليليػػػػػس الػػػػػل امػػػػػ لم خ 

(. اسػػػتملراج ابالػػػ( خمػػػً ع  ػػً مػػػن ٗ(. اسػػتملراج الفهػػػل ابالقًعػػدةاٖه ٕه ٔابالق اعػػدا
(. اسػػتملداـ عػػرخؼ أخائػػل ٛ(. الكلمػػس اجتملػػس ابالقًعػػدةاٚه ٙه ٘عػػرخؼ ابالق اعػػدا

وػػػػًعا مػػػػن االػػػػرخؼ أخ مػػػػن (. اسػػػػتيمًؿ امٓٔه ٜالكلمػػػػًت خأخا رهػػػػً ابالقًعػػػػدمفا
(. عػػل ٕٔ(. عػػل امػػدمج ابالقًعػػدةا٘ٔه ٗٔه ٖٔه ٔٔهلًئيػػًت االػػرخؼ ابالق اعػػدا

 (.ٕٓه ٜٔه ٛ(.  الصس خ  ائد ابالق اعدا ٚٔه ٙٔاميما من الشير ابالقًعدمفا 
خعػػ ت ا ًرػػس م ضػػ عً  خاعػػدا  هػػ ا الُدرنيػػس ابالتػػدريب( خالتمػػرف مػػن  ػػالؿ م ػػًؿ 

 عملي.
ً  للبًعػث يف علػم التيميػس خاسػتملرال ه خللتًرا  ػإف هػذُ ا لرسػًلس ر ػل دلػيال  عمليػ

                                                 
ه ٕانظػػر يف  رهتػػ  ذيػػػل مػػروة الامػػػًفا م سػػا نيػػػن دمحم اليػػ نيذه القػػػًهرةه دار الكتػػً  اإلسػػػالميه ط  (ٔاب

سه نيريخته دار ص .   ات ال  يًتإٜٖه صٕـه جٕٜٜٔ ه ًدردمحم نين شً ر الكت ه  وا إعسًف عًب
 .ٕٖٔه صٗ. األعالـا الار ليه جٜٚٔه صٕ. نيريس ال عًةا السي طيه جٙٗ-ٖٗه ص ٖج
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 خدلت أصًلس انين عدالف  يوً من  الؿ اللقًط اآل يسا
 عرض انين عدالف هذُ الرسًلس علا شكل دليل عملي. - 
ًح(   -  ه أبنييًت من الشير.(ٔاب قدمي   كرة ابالو اني ( أخ ابامفت
ًح يف   -  طرائق التيميس.أد ل ألخؿ مرة نيشكل صريو مفوـ  امفت
خضػػو ق اعػػد خ لػػ ات لليػػل اميمػػػا نيشػػكل دقيػػق  يػػث نسػػتليو أف نيػػػدهً   -

   ارزميس متكًملس لتحليل اميما.
ً ه مػدجمً ا أا (ٕابميًات  امستفيوس للفًصل  - ه يف عًال   ال الث ابمتحدا ه خمتلفػ

 من  ًصل(.
هػػػػػ  / ٜٔٚابنيػػػػ رم( اب  PORTAخيكػػػػ ف انيػػػػن عػػػػدالف قػػػػد سػػػػبق نيػػػػذل  اليػػػػً 

دمج.ٖٙ٘ٔ
ُ
 ـ( ني الهس قرخفه إذ عد الررنيي ف ني رم أخؿ من  تب عن عل ام

  قسيم  االرخؼ من عيث   ا رهً إ    رية خمت سلس خقليلس.  -
استيمًل  أطػ اؿ الكلمػًت خأخائلوػً خأخا رهػًه خالت  يػد علػا اسػتيمًؿ ال لًئيػس  -

 ملوً.ملوً  ًل الهيس  ًلرلعيسه خمً     ال  
 اليلًيس نيلريقس الكلمس اجتملس.  -
 االستفًدة من االرخؼ اموًعفس خام ل س خال لًئيًت اموًعفس خ  ا رهً. -
 لًف افوـ  لتقسيم االرخؼ من عيث   ا رهً. -
عػػػػػػػدد نيشػػػػػػػكل دقيػػػػػػػق ام اصػػػػػػػفًت الشملهػػػػػػػيس مػػػػػػػن سػػػػػػػيتيًمل مػػػػػػػو التيميػػػػػػػس  -

                                                 
خه  مهللو ني  امتملًطب  للتيميسه يت لا من عرؼ أخ جمم عس عػرخؼه أخ أرقػًـه أخ نييػت مػن   ( ٔاب

الشػػيره يسػػمو للمملًطػػب نيقػػرافة الرسػػًلس دخف صػػي نيسه خقػػد انّػػًُ انيػػن الػػدريوم للػػرلط خ الشػػرح  خ 
ه ٔاالصػػػلالح خ االلتػػػااـ  . انظػػػر علػػػم التيميػػػس خاسػػػتملراج اميمػػػا علػػػد اليػػػر ا مػػػراو  خو ػػػرخفه ج

 .ٖٛه ٖٚص
الفهل أخ الفًصل ه  الفراغ الفًصل ني   لمت ه انظػر علػم التيميػس خاسػتملراج اميمػا علػد اليػر ا  ( ٕاب

 .ٖٚه صٔمراو  خو رخفه ج
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 .(ٔابخالتشفري

ذابنذالدروهم:ذ_ذ6

يػػا نيػػن  تػػ ح نيػػن إنيػػراهيم نيػػن أيب نيكػػر نيػػن القًسػػم ال يلػػ  علػػي نيػػن دمحم نيػػن عبػػد اليا 
الشػػػً يي ام صػػػليه خعُػػػرؼ لنيػػػن الػػػدريوم خهػػػ  لقػػػب لػػػدُ األعلػػػا سػػػييده خلػػػد انيػػػن 

ه  قػرأ القػروف ٕٖٔٔهػ/ ٕٔٚالدريوم يف م صل اليراؽ سلس  ـه خنش  علػا  يلػم اليلػـ 
انيػن مًلػ ه خدرس  تًنيػ  الكرل للرخاوته خ يلم ق اعد اللرس اليرنييػس  حفػظ مػ ال  ألفيػس 

التسػػويله خأ ػػذ ذلػػ  علػػا عػػدد مػػن اليلمػػًف أشػػورهم أنيػػ  عيػػًف األندلسػػي الررهطػػيه 
 خ ل عت عل م  مً ني   ق  خ فسري خعديث خأص ؿ خقرافات.

ً ه خ   هػل إليػ  هػرخة أنييػ  الػأ  ر وػً لػ ه  ًلتوػد    يف خالدُ خه  صرري  لشػ  يتيمػ
دارا  يسػػريا  مػػن هػػذُ ال  ػػس خسػػً ر لػػً متػػًلرا  إ  يف طلػػب اليلػػمه إ  أف  ػػ   تسػػلم مقػػ

 الشًـ   إ  مهره خعهل ل  من ذل  هرخة عظيمس مً لب ت أف ذهبت.
 لقػػػػل انيػػػػن الػػػػدريوم   ػػػػريا  مػػػػً نيػػػػ  دمشػػػػق خعلػػػػب خمهػػػػره خدر،س يف دمشػػػػق يف 

ـه خيف هػػػػذُ امػػػػدة أرسػػػػل  ٜٖ٘ٔهػػػػػ/ ٓٙٚلًميوػػػػً األمػػػػ اه   رعػػػػل إ  مهػػػػر عػػػػًـ 
دمحم نيػػػن قػػػالخخف رسػػػ ال  إ  االبشػػػس ابخهػػػ  مكػػػُر علػػػا مػػػً ذ ػػػر انيػػػن  اللًصػػػر عسػػػن نيػػػن

 .(ٕابـٖٔٙٔهػ/ٕٙٚع ر(   صل ق ص من صييد مهر خمًت لً يف صفر سلس 

                                                 
. علػػػػم التيميػػػس خاسػػػػتملراج اميمػػػػا علػػػػد اليػػػػر ا ٜٖٗ – ٖٚٗمريػػػخ اممًليػػػػ ا عمػػػػًر اللوػػػػًره ص  (ٔاب

. ٖٚٓ-ٕٔٙه ص٘٘ٔ-ٜٖٔه صٔالتيميػػػػسه جمػػػػراو  خو ػػػػرخفه لقيػػػػق  تػػػػً  انيػػػػن عػػػػدالف يف 
ًح يف ملظ مػػس التيميػػس علػػد اليػػر ا نوػػًؿ ييقػػ  ه ص .  ػػًن ا أيػػن حنػػنا عمػػًر ٜٚ-ٔٛ لػػ ر امفتػػ

 .ٛٚٔاللوًره ص
(  انظػر أعيػػًف اليهػػر خأعػػ اف اللهػػرا  ليػػل نيػػن أيبػػ  الهػػفداه  ػػوا علػػي أنيػػ  زيػػد خو ػػرخفه نيػػريخته ٕاب

. الػػػدرر الكًملػػس يف أعيػػػًف امًئػػس ال ًملػػػسا ٕٛ٘-ٕٔ٘ه صٖـه جٜٜٛٔ هٔدمشػػقه دار الفكػػره ط
-ٔٛٔه صٖـه جٜٙٙٔه ٕأِّػػػد نيػػػن علػػػي انيػػػن ع ػػػره  ػػػوا دمحم لػػػًد االػػػقه ملبيػػػس امػػػدةه ط

. طبقػػًت الشػػً ييسا عبػػد الػػرعيم األسػػل اه  ػػوا  مػػًؿ االػػ ته نيػػريخته دار الكتػػب اليلميػػسه ٖٛٔ
 .ٜٙ-ٚٙصه ٕٕ. ال ايف لل  يًتا الهفداه جٜٕ٘ه ٕٛ٘ه ص ٕـه جٜٚٛٔه ٔط
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خاموم يف  رهس انيػن الػدريوم إقػرار اليلمػًف خامػ ر   اميًصػرين لػ  خ ػري اميًصػرين 
الػػرخؼه دلػػت علػػا ذلػػ  نيرود ػػ  خنيراعتػػ  نييلػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا خالتالعػػب ل

أقػػػ ا م اليديػػػدةه خالػػػأ أ تػػػًر ملوػػػً أقػػػ اؿ ميًصػػػُر  ليػػػل نيػػػن أيبػػػ  الهػػػفدا عيػػػث 
 ًف أع  نيػس مػن أعًليػب الامػًف يف ذ ًئػ ه خ ريبػس مػن  رائػب الػدهر  شػرؽ »يق ؿا 

ً  يف … انػػػػًف الفوػػػػل نيذ ًئػػػػ ه دقيػػػػق الرػػػػ ص علػػػػا اميػػػػًة شػػػػديد التلقيػػػػب   ه صػػػػ
ه «كػػالـ علػػا أسػػرار االػػرخؼ خمػػً يالئػػم طبيػػ  أخ يلً يػػ الروضػػي خمػػً يتشػػيب ملػػ ه خال

ه «خأمً االسً  خاألخ ًؽ خ  اص االرخؼ خعػل امػ لم خاأللرػًز  ػ مر لرع »خيق ؿا 
ً  ملػػػػ  يف الكػػػػالـ علػػػػا االػػػػرخؼ خ  اصػػػػوً خمػػػػً يتيلػػػػق لألخ ػػػػًؽ »خا  خ  أَر أعػػػػّد ذهلػػػػ

 .(ٔاب«خأخضًعوً
ا  يف األعػػًلي خاأللرػػًز خعػػل  ػػًف  مػػًهر »خذ ػػر انيػػن ع ػػر اليسػػقالة علػػ  أنػػ ا 

ام لم  خاألخ ًؽ خالكالـ علا االرخؼ خ  اصوًه عا  ًف يقًؿ ل  ضمري عػن شػيف 
ً  ملقليسه   يكسػر  لػ  االػرخؼ  يملػرج ااػ ا   يكتب  السًئل  ل   يكتب  ه  عرخ 

 .(ٕاب«عن ذل  الومري شيرا  لي  مل  عرؼ خاعد  ًرلً  عن عرخؼ الومري
ً  يف مهػلفً  ه  يلػا الػر م مػن أنػ    ييػ  خ رلم انين الدريو م هذُ اميػًرؼ عمليػ

ط يال  عيث    ت ًخز عيً   ا مس  عًمً ه لكل   ل،ا للً هرخة طًئلس مػن ام لفػًته 
ًح امػػبوم يف  خ ًصػػس  لػػ  امملتهػػس نييلػػم التيميػػس خالتشػػفريه خهػػذُ ام لفػػًت هػػيا إيوػػ

ًيػس اإلع ػػًز يف األعػًلي خاأللرػًز.  لػػا عػل امػ لم. خمتهػر امػػبوم يف عػل امػ لم.  
الػػػدرر يف عػػػرخؼ أخائػػػل السػػػ ر. قهػػػيدة يف عػػػل رمػػػ ز األقػػػالـ امكت نيػػػس علػػػا الػػػ ايب . 
إقلًع االذاؽ يف أن اع األخ ػًؽ. إيقػًظ امهػيب يف الشػلرنج خاملًصػيب. نيسػ  الف ائػد 

.  هػػًريا الػػدهر يف  يػػًريا  يف شػػرح عسػػً  الق اعػػد. نيػػ ادر االلػػـ  يف نػػ ادر اليلػػـ 
الالر.  لػًئي املػًظر يف امرائػي خاملػًظر. سػ  الهػرؼ يف سػر االػرؼ. سػلم االراسػس يف 

                                                 
 .ٜٙ-ٚٙه صٕٕ. ال ايف لل  يًتا الهفداه جٕٛ٘-ٕٔ٘ص ٖأعيًف اليهرا الهفداه ج  (ٔاب
 .ٕٛٔه صٖالدرر الكًملسا انين ع ره ج  (ٕاب
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علػػم الفراسػػس. شػػرح األسػػيرديس يف االسػػً .  ًيػػس امرػػلم يف االسػػم األعظػػم. املًسػػبًت 
اليدديػػس يف األانػػًف اجمديػػس. ملًسػػبس االسػػً  يف أانػػًف األنبيػػًف امػػذ  رين يف الكتػػً . 

 .(ٔابعد  ن ام لم خض انيل نظم  لق ا
ًح الرمػػ ز»خاألهػم مػػن نيػػ  هػػذُ الكتػػب هييوػً مهػػلف ا  ًح الكلػػ ز يف إيوػػ « مفتػػ

خهػػػ  الكتػػػً  الػػػذا أ  ػػػر القلقشػػػلدا مػػػن اللقػػػل ملػػػ  يف م سػػػ عت  ابصػػػبو األعشػػػا( 
مشػػػريا  نيػػػ  إ   ػػػالـ انيػػػن « إ فػػػًف مػػػً يف الكتػػػب مػػػن السػػػر»خأخرد ذلػػػ  لػػػت علػػػ افا 

 .(ٕابالدريوم
الكتً  من أخسو مً ع ر عليػ  مػن خمل طػًت يف علػم التيميػس خأ  رهػً خييد هذا 

ً ه  ًصػس أنػ  عمػل يف   فهيال ه خيدؿ علا  ًرسس انين الدريوم خميًه    ذا اليلم عملي
 دمػػػس نييػػػ  املػػػ ؾ أم ػػػًؿ املػػػ  اللًصػػػر عسػػػن نيػػػن دمحم نيػػػن قػػػالخخف  مػػػً مػػػر سػػػًنيقً ه 

 الذا نيي   رس ال  إ  االبشس.
ًح الرمػ ز»انيػن الػدريوم اشتمل  تػً   ًح الكلػ ز يف إيوػ علػا مخسػس قوػًو « مفتػ

 لًفت نييد امقدمس  بًعً ه خهيا
 القويس األخ ا مً النيد مل  من ييًة علم عل ال هس.

 القويس ال ًنيسا ضرخ  التيميس.
 القويس ال ًل سا مقدمس صر يس.

 القويس الرانييسا ملو يس عل ال هس.
                                                 

. خالػػ ايف لل  يػػًت؛ ٕٛ٘-ٕٔ٘ه صٖخميظػػم هػػذُ الكتػػب ذ رهػػً الهػػفدا يف أعيػػًف اليهػػر؛ ج  (ٔاب
. خ شػا الظلػ فا ٖٛٔ-ٔٛٔ ه صٖ. خ انظر الدرر الكًملػسا انيػن ع ػره جٜٙ-ٚٙه ص ٕٕج

 ٕٗٔه ٜٕٓه ٜٖٔـه ص ٕٜٛٔمهػػػػػػلفا القسػػػػػػلللذ عػػػػػػًلي  لفيػػػػػػسه نيػػػػػػريخته دار الفكػػػػػػره 
 ٙه ص٘. خاألعػػػػػػالـا الار لػػػػػػيه جٗٔ٘ٔه ٜٗٔٔه ٜٓٔٔه ٜٜٚه ٜٚٛه ٘ٛٗه ٓٔٗه ٕ٘ٗه

. ٖٛٛ-ٕٛٛه ص ٘. خم سػػػ عس األخائػػػل خامبػػػدع ا نػػػاار ألظػػػ ه شػػػ قي أنيػػػ   ليػػػله دار املػػػ ه ج
 .ٗٓٔ-ٔٓٔه صٔس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو رخفه جخعلم التيمي

 .ٖٕٚ-ٖٕٓه صٜصبو األعشاا القلقشلداه ج   (ٕاب
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 ف عمليًف يف عل ال هس.القويس ا ًمسسا م ًال
خأ  ػػر مػػً  بػػدت أصػػًلس انيػػن الػػدريوم  ًنػػت يف شػػرع  خلليال ػػ  إلمكًنيػػًت  ػػل 
طريقس من طرؽ التيميػس خضػ انيلوًه  ًاديػد الػذا أ ػا نيػ  هػ  يف التيميػس أ  ػر ملػ  يف 

 استملراج اميماه خيف ل  التحليل أ  ر مل  يف ل  اللرؽ نفسوً.
ً  أف هػػ ذُ الرسػػًلس هػػي أخؿ رسػػًلس شػػًملس يف علػػم التيميػػسه خأهبتػػت الدراسػػًت أيوػػ

ذُ رت  يوً طرائق التيميس خأن اعوً امملتلفس دخف  دا له خلػذا  قػد سػبق انيػن الػدريوم 
 علمًف عهُر خاليه ر الأ سبقت ه خإف  ًف الكلدا ه  أل علم التيميس.

ريػػػا عػػػلوم خلػػػًف الك ػػػري مػػػن البػػػًع   الػػػذين أ ملػػػ ا طريقػػػ ه إال أف انيػػػن الػػػدريوم 
نيتقدميػػػ  رسػػػًلس يف التيميػػػس متكًملػػػسه عيػػػث   سػػػو يف شػػػرح مػػػً   يتيػػػرض لػػػ  الكلػػػداه 

ً  ه خللتػًرا ميكػن عػد  تًنيػ  مرليػ(ٔابخألقا الو ف علا الك ري من اللقػًط الرًموػس ً  خا يّػ
 ميكن اليمل ني  يف  ل اليه ر.

تػً  انيػن خ ً يب ذ ُر أف عددا  من علمًف الرر  خمػلوم دا يػد  وػنه قػد عػد  
الػػػػدريوم يف عكػػػػم امفقػػػػ ده خمػػػػلوم مػػػػن شػػػػك  أصػػػػال  ني لػػػػ د شملهػػػػيس  ػػػػدعا انيػػػػن 
الػػدريومه  وػػي علػػدهم شملهػػيس خمهيػػس أخ  يًليػػسه خأشػػًر هػػ الف أف اليػػر     كػػن  ػػم 

 .(ٕابأيس مشًر س يف هذا اليلم
خهلػً نػػذ ر قهػػس  شػػا خملػػ ط انيػػن الػدريوم اوػػ د  ققػػي  تػػً  ابعلػػم التيميػػس( 

او ه خالػػػد ت ر حيػػػىي مػػػريعلمه خالػػػد ت ر دمحم عسػػػًف الليػػػًفه يق لػػػ فا الػػػد ت ر دمحم مػػػر 
خ ػػًف ال نيػػد مػػن السػػيي مير ػػس امايػػد مػػن هػػذا اممللػػ ط امفقػػ ده خعػػن  ػػرُي  ػػً عفػػً »

عليػػػػ  الػػػػامن مػػػػن  ػػػػراث اميمػػػػا علػػػػد اليػػػػر ه خقػػػػد نيػػػػذللً مػػػػً يف خسػػػػيلً يف اسػػػػتيراض 

                                                 
علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا مػػراو  خو ػػرخفه لقيػػق  تػػً  انيػػن الػػدريوم يف التيميػػسه   (ٔاب

ًح يف ملظ مػػػػػس التيميػػػػػس علػػػػػد ٖ٘ٙ-ٜٖٓه صٜ٘ٔ-ٙ٘ٔه صٔج اليػػػػػر ا نوػػػػػًؿ .  لػػػػػ ر امفتػػػػػ
 .ٔٗٔ-ٜٛييق  ه ص 

   .The Code Breakers; David Kahn, P : 92 -95 انظر  (ٕاب
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لًئػػله  مػػً استيرضػػلً نييػػ  خمل طػػًت دار الكتػػب الظًهريػػس نيدمشػػق دخف أف حنظػػا ني
 وػػًرس مكتبػػًت امملل طػػًت خمػػً  ػػ ا ر مػػن  وػػًرس امكتبػػًت ال  يػػس  ًصػػسه خ ًنػػت 
أخ  مثػرات البحػث جممػ ع رسػًئل يف التيميػس أعًنلػً يف االهػ ؿ عليوػً األسػتًذ اليالمػػس 
ًخ رِّػ  هللا لسػتودائوً مػن األسػتًذ الػد ت ر  ػ اد سػا  ه مػدير ميوػد  أِّد را ػب اللفػ

خ اليلـ  اليرنييس خاإلسالميس يف  رانكف رت أبمًنيًه علا أف   لً   يػ ت أ لػ  علػا مري
اللحػػػػػػ  األخ  إال يف مكتبػػػػػػًت اسػػػػػػتلب ؿ يف  ر يػػػػػػًه عيػػػػػػث  رقػػػػػػد الك ػػػػػػرة الك ػػػػػػرية مػػػػػػن 
خمل طً لػً اليرنييػسه خقػد  سػػىن للػً السػفر إ   ر يػػً خامكػ ث  يوػً شػػورا   ػًمال  ركلػً  يػػ  

ملل طًت الأ  وم زهػًف ممػس ألػا خملػ ط عػريبه  ي ػره علػا من استيراض  وًرس ام
ًح امرمػػػ ز( النيػػػن الػػػدريوم الػػػأ عكػػػم عليوػػػً  ًح الكلػػػ ز يف إيوػػػ ضػػػًلتلً املشػػػ دة ابمفتػػػ

 .(ٔاب«ام رخ األمريكي للفقداف
خسػػرعًف مػػً أرسػػل هػػ الف اجققػػ ف نسػػملس مػػن  تػػً  علػػم التيميػػس إ  دا يػػد  وػػن 

تيميػػسه  مػػً  ػػًف ملػػ  إال أف أرسػػل رسػػًلس يبػػ   يوػػً اميػػدخد أعػػد  بػػًر مػػ ر ي علػػم ال
امتلًنػػػػ  خشػػػػكُر علػػػػا هػػػػذا اليمػػػػل اليظػػػػيمه خرػػػػىن لقػػػػًف األسػػػػً ذة امػػػػ لف ه خقػػػػد أر ػػػػق 

 .(ٕاباألسً ذة ن  الرسًلس لإلنكليايسه مو  رهت  إ  اليرنييس
ل   مً  ًف من دا يد  ون إال أف نفا األسبقيس يف علم التيميػس خالػأ  ير وػً أخرخ 

إن ابن  »خيير وً اليً  علا أمهً لليػً  اإليلػًرا ألػ   خنسػبوً إ  انيػن الػدريومه يقػ ؿا 
 .(ٖاب«الدريهم العريب هو أبو التعمية يف العامل، وليس العامل اإليطايل ألربيت

                                                 
 .ٖٓص ٕعلم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو رخفه ج  (ٔاب
 .ٕٕه ٕٔه ٙٔص  ٕعلم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو رخفه ج  (ٕاب
ه ٕٗٗ – ٜٖٗمريػػخ اممًليػػػ ا عمػػػًر اللوػػًره ص  (ٖاب . م سػػػ عس األخائػػػل خامبػػدع ا نػػػاار ألظػػػس خ ػػػرُي

ـ.  ػػػػػًن ا أيػػػػػن حنػػػػػنا عمػػػػػًر ٜٜٜٔ/ ٗ/ ٖ. لريػػػػػدة  شػػػػػرين السػػػػػ ريسه مريػػػػػخ ٖٛٛه ٕٛٛص  ٘ج
 .ٜٚٔاللوًره ص
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ذـذويفذاخلتامذ:

أصػػبو ليلػػػم التيميػػػس خاسػػتملراج اميمػػػا أمهيػػػس للرػػس خصػػػلت إ  ذرخ ػػػً يف عهػػػره 
خقػػػد  ػػػ ا ر  ػػػذا اليلػػػم أسػػػبً  لرعًيتػػػ  خ لػػػ يُر لػػػد  الػػػدخؿ امتقدمػػػسه خلػػػذل  االػػػًراه 

ه خ ل عػت  لبيقً ػ  خمشلػت جمػًالت متيػددة  عظي هذا اليلم اكًنػس مرم قػس نيػ  اليلػـ 
 ملوً اجملًالت الدنيل مًسيس خاليسكريس خاألمليس خالت ًريس خاالقتهًديس.

يػًميت   ًصػس أف   ػريا  مػن ال قػًئو  في اجملًالت اليسكريس نييلت نتًئج االػرني  ال
التًر يس قد اختذت ص را  ظًهرةه خأ فت خرافهً عقًئق مذهلسه موػا عليوػً عشػرات 
ً  علػػا اليمليػػًت االرنييػػس  السػػل ات قبػػل أف يػػتم الكشػػا علوػػًه خ  يبػػق هػػذا اليلػػم خقفػػ

 خام سسًت اليسكريس خإعً  يداهً إ  ام سسًت االك ميس.
 ػػػػً ذ ػػػػُر ابدا يػػػػد  وػػػػن( عػػػػن م سسػػػػس لليػػػػًمل  يف التيميػػػػس خال أدؿ علػػػػا ذلػػػػ  

خالتشفري انًهً ابإم اط ريس التيميػس خاسػتملراج اميمػا( مر بلػس نيػرئي  الػ الوت امتحػدة 
م ظػػػاه خيهػػػرؼ  0ٕٓٓٓٓاألمري يػػػسه خهػػػي  شػػػرل مللقػػػس خاسػػػيس ييمػػػل  يوػػػً زهػػػًف 

م ظػا  0ٓٓٓٓٛيد علا عليوم سل و  حن  نيلي ف دخالره خير ب  ل الف ام ظف  مً يا 
 نيلي ف دخالر. ٘ٔ ً ير و الكلفس السل يس إ  

خأضًؼ  ونا إف هذُ ام سسس ل ا أ   نمو للح اسػيب علػا خلػ  األرضه 
 نييووً من أليًؿ خاستلًعًت  ري ميلن علوً.

خقد د ل علم التيميس خاستملراج اميما يف السل  األ رية ل الت هًمػسه عيػث 
ل ااوػًت االك ميػس خ ػري االك ميػسه  ػد ل علػا سػبيل ام ػًؿ يف د ل جمًؿ اهتمًـ  

الهػػػلًعس خالت ػػػًرةه إذ أصػػػبو االفػػػًظ علػػػػا اميل مػػػًت ضػػػرخرة أسًسػػػيس  وػػػمن الػػػػرنيو 
خالل ًحه خيف الشر ًت ا ًصس للبث التلفاي ة الأ  يمد إ   يميس ال امج التلفاي نيػس 

ًح امب  هسه  ػال يسػتليو رهيتوػً إال امشػ   ف ا لػذين يػد ي ف اشػ ا ً  شػورو  مقًنيػل امفتػ
الذا يف  التيميسه خيف امهًرؼ يف عمليس االسػًلت خاال هػًالت خالتحػ يالته خيف 
اال اسػػػيب إذ أدت ضػػػملًمس اميل مػػػًت الػػػأ لت يوػػػً ذا ػػػرة اال اسػػػيب اإللك خنيػػػس إ  
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طريػػػق  إيػػػًد طػػػرؽ لوػػػرلوً يف عيػػػا ضػػػيقه خللتػػػًرا عفظوػػػً مػػػن اليبػػػث خالسػػػرقس عػػػن
 يميتوػًه خيف الكشػػا عػػن اللرػػًت القدميػػس البًئػػدة عيػث سػػًهم علػػم التيميػػس أبهػػر  بػػري 

 .(ٔابيف  شا رم ز اللرًت ا ريخ ليفيس خاللرًت امسمًريس
خإف  ي ب  ي ب أمػر الػذين ييملػ ف يف هػذا اليلػم  يػا  ػً  عػلوم أف أصػل  

و لشػدة الي ػػب مػػن عػريب إسػػالميه خأف اليػر  امسػػلم  هػػم ولُه خخاضػي  أسسػػ ه خ 
أمػػر الرػػرنيي  خمػػن لػػا لفوػػم الػػذين سػػًرع ا ييللػػ ف لليػػً  أهػػو أبف اليػػً  ابألػػ  ( هػػ  

صػػفحس  قػػدـ لػػً عػػن  ٕ٘م سػػ  علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػاه خ قػػ  مػػن  ػػالؿ 
 هذا اليلم.

أمً امملل طػًت اليرنييػس اإلسػالميس الػأ لمػل اسػم مبػدعي علػم التيميػس االقيقيػ  
 يكلفػػ ا أنفسػػوم للبحػػث علوػػً خاللظػػر  يوػػًه نيػػل عكمػػ ا نيفقػػدامهً مرةه خنيلفػػي  ػػإمهم  

 خل د أصحًلً مرة  أ ر ه خ  عً ُعمِّيت أنيهًرهم علوً. 
خال شػػػ  أف امسػػػ خليس  قػػػو اليػػػـ  علػػػا علمًئلػػػً خلع يلػػػً خمفكريلػػػً خدارسػػػػيلً يف 

ه خالػػػأ يػػػدعي  هػػػحيو هػػػذُ امرًللػػػًت عػػػن هػػػذا اليلػػػم خاليلػػػـ  األ ػػػر ه خهػػػي   ػػػرية
 الرر  خعلمًُه أمهم السبًق ف إ  خضيوً أخ ا تشً وً.

  

                                                 
 The Code. خٜٕ-ٕٚه صٕانظر علم التيميس خاستملراج اميما علد الير ا مراو  خو رخفه ج  (ٔاب

Breakers; David Kahn, P: 173  .  
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ذادلصادرذوادلراجع.ذ_

ذادلصادر:ذ_

 م أ بًر اليلمًف أب يًر االكمًفا علي نين ي سا القفليه القًهرةه مكتبس امتل .
 ـ.ٖٜٛٔم أعيًف الشييسا  سن األم ه  وا عسن األم ه نيريخته دار التيًرؼه 

هر خأع اف اللهرا  ليل نين أيب  الهفداه  وا علي أنيػ  زيػد خو ػرخفه أعيًف الي م
 ـ.ٜٜٛٔ هٔنيريخته دمشقه دار الفكره ط

إنبػًُ الػرخاة علػػا أنبػًُ اللحػػًةا علػي نيػن ي سػػا القفلػيه  ػػوا دمحم إنيػراهيمه القػػًهرةه  _
 ـ.ٜٙٛٔه ٕدار الفكره ط

االػػدي يه لًميػػس م ال هػػًف يف خلػػُ  البيػػًفا إسػػحق نيػػن خهػػب الكً ػػبه  ػػوا  ديػػس 
 نيرداد.

م نيريػػػػس ال عػػػػًة يف طبقػػػػًت اللرػػػػ ي  خاللحػػػػًةا عبػػػػد الػػػػرِّن السػػػػي طيه  ػػػػوا دمحم أنيػػػػ  
 ـ.ٜٗٙٔه ٔالفول إنيراهيمه ملبيس عيساه ط

 أِّد نين علي البرداداه نيريخته دار الكتب اليلميس. م مريخ نيردادا
الػػدخؿ اليرنييػػسه م  ػػراث اليػػر  اليلمػػي يف الروضػػيًت خالفلػػ ا قػػدرا ط قػػًفه لًميػػس 

 ـ.ٜٗ٘ٔالقًهرةه 
ًح يف ملظ مػػػس التيميػػػس علػػػد اليػػػر ا نوػػػًؿ ييقػػػ  ه أطرخعػػػس د تػػػ راُه  م  لػػػ ر امفتػػػ

 ـ.ٜٜٚٔلًميس علبه 
م الدرر الكًملس يف أعيًف امًئس ال ًملسا أِّد نين علي نيػن ع ػره  ػوا دمحم لػًد االػقه 

 ـ.ٜٙٙٔه ٕملبيس امدةه ط
ه ٕ اليػػ نيذه القػػًهرةه دار الكتػػً  اإلسػػالميه طم ذيػػل مػػروة الامػػًفا م سػػا نيػػن دمحم

 ـ.ٕٜٜٔ
م سرح الييػ ف يف شػرح رسػًلس انيػن زيػدخفا هػًؿ الػدين دمحم نيػن نبً ػس امهػراه املبيػس 

 هػ.ٕٖٔٔه ٗاألمرييس نيب الؽه ط
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ه نيػػػريخته  م سػػري أعػػػالـ اللػػػبالفا دمحم نيػػػن أِّػػػد الػػػذه ه  ػػػوا شػػػييب األرههخط خ ػػػرُي
 ـ.ٕٜٛٔه ٕم سسس الرسًلسه ط

م شػػ ؽ امسػػتوًـ يف عػػل رمػػ ز األقػػالـا أِّػػد نيػػن علػػي نيػػن خعشػػيسه نشػػُر إود  ًلػػد 
 ـ.ٖٕٓٓاللبًعه دار الفكره دمشقه 

م صػػػبو األعشػػػا يف صػػػلًعس اإلنشػػػًا أِّػػػد نيػػػن علػػػي القلقشػػػلداه  ػػػوا دمحم عسػػػ  
 ـ.ٜٚٛٔه ٔمش  الدينه نيريخته دار الكتب اليلميسه ط

 ـ.ٜ٘ٛٔه ٕنين لل له  وا   اد سيده ط م طبقًت األطبًف خاالكمًفا سليمًف
م طبقػػًت الشػػً ييسا عبػػد الػػرعيم األسػػل اه  ػػوا  مػػًؿ االػػ ته نيػػريخته دار الكتػػب 

 ـ.ٜٚٛٔه ٔاليلميسه ط
طبقًت اللحػ ي  خاللرػ ي ا دمحم نيػن االسػن الانييػداه  ػوا دمحم أنيػ  الفوػل إنيػراهيمه  _

 دار اميًرؼ.
نيػن القًسػم نيػن أيب أصػيبيسه  ػوا نػاار رضػًه م عي ف األنبًف يف طبقػًت األطبػًفا أِّػد 

 نيريخته مكتبس االيًة.
 م الفورستا اللدله دار اميًرؼه   ن .

 دمحم نين شً ر الكت ه  وا إعسًف عبًسه نيريخته دار صًدر. م   ات ال  يًتا
م  شػػػػػػا الظلػػػػػػػ فا مهػػػػػػػلفا القسػػػػػػػلللذ عػػػػػػًلي  لفيػػػػػػػسه نيػػػػػػػريخته دار الفكػػػػػػػره 

 ـ.ٕٜٛٔ
ه ٔاالم ا   وا عمر اللبًعه نيػريخته م سسػس اميػًرؼه ط م مي م األدلفا وق ت

 ـ.ٜٜٜٔ
 ـ.ٖٜٜٔه ٔم مي م ام لف ا عمر رضً  حًلسه م سسس الرسًلسه نيريخته ط

م خ يػػػػًت األعيػػػػًفا أِّػػػػد نيػػػػن دمحم نيػػػػن  لكػػػػًفه  ػػػػوا إعسػػػػًف عبػػػػًسه نيػػػػريخته دار 
 صًدر.

ار  رانػا شػتًيلره م ال ايف لل  يًتا  ليل نيػن أيبػ  الهػفداه اعتلػًف هلمػ ت ريػ ه د
 ـ.ٕٜٙٔه ٕط
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 _ املراجع:
 ـ.ٜٛٚٔم مريخ اليلـ  علد الير ا دمحم مرعبًه دار الفيحًفه 
 .ٕٗٔٓه ٖٕٔٓم مريخ اممًلي ا عمًر دمحم اللوًره لًميس دمشقه 

 ـ.ٜٜٜٔ/ ٗ/ ٖم لريدة  شرين الس ريسه مريخ 
 مػًؿ دسػ قيه   م مش  الير   سلو علا الرر ا زيرريد ه نك ه  ر  ًرخؽ نييو فه

 ـ.ٕٓٓٓدار صًدره نيريخته 
م علػػم التيميػػس خاسػػتملراج اميمػػا علػػد اليػػر ا دمحم مػػراو ه حيػػىي مػػريعلمه دمحم عسػػًف 

 ـ.ٜٜٚٔه ٔط الليًفه ملب عًت جممو اللرس اليرنييسه
م  ػػػًن ا أيػػػن حنػػػن ابالسػػػبق اليلمػػػي يف االوػػػًرة اليرنييػػػس(ا عمػػػًر اللوػػػًره  تػػػً  األد  

 .ٔٙٔ – ٚ٘ٔه صٕ٘ٔٓ اليلميه لًميس دمشقه
مقًرنػػػػس نيػػػػ    ارزميػػػػًت التيميػػػػس االدي ػػػػسا هيػػػػس علػػػػي اجمػػػػده أطرخعػػػػس مًلسػػػػتريه  م

 ـ.ٕٕٓٓلًميس علبه  ليس ا لدسسه 
 م م س عس األخائل خامبدع ا ناار ألظ ه ش قي أني   ليله دار امل .
 دار االعتهًـ.م ن اني  علمًف الير  خامسلم  يف الروضيًتا علي عبد هللا الد ًعه 

م نػػ ادر امملل طػػًت اليرنييػػس يف مكتبػػًت  ر يػػًا رموػػًف ششػػنه دار الكتػػً  ااديػػده 
 ـ.ٜٓٛٔه ٔنيريخته ط

 The Code Breakers; David Kahn, New york, 1976 م

 Kahn On Codes; David Kahn, New york, 1983م 
 


